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Verslag vergadering beroepscomité van 19 november 2013 
 
Aanwezig: Jan Verstraete, André Taildeman, Jan Geeroms en Luc Strobbe. 
 
Beroep 1 
Behandelen beroep aangetekend door Osiris Aalst tegen uitspraak van NSC van 21/10/2013 
over de wedstrijd 3NHA 10009 Osiris Aalst – ’t Botterken Baasrode van 21/09/2013. 
 
Joris Brouckaert, secretaris Osiris Aalst wordt gehoord ivm het aangetekend beroep van Osi-
ris Aalst tegen de uitspraak van het NSC over het toekennen van forfait omdat twee spelers 
meegespeeld hebben met zowel de reserven als de A-ploeg. 
 
Het beroepscomité heeft de zaak besproken en doet volgende vaststellingen: 

1. het NSC heeft de uitspraak gedaan op basis van het officieel wedstrijdformulier wat 
volgens de reglementen correct is 

2. de scheidsrechter heeft alle spelers aangeduid als gespeeld in het vak deelname op het 
wedstrijdformulier 

3. het beroepscomité heeft als taak de betrokkenen te horen. 
 
Beslissing beroepscomité 
Volgens Osiris Aalst heeft maar één van de twee spelers twee wedstrijden gespeeld. Het be-
roepscomité heeft de scheidsrechter bevraagd via e-mail. Vooraleer het beroepscomité in deze 
zaak een beslissing kan nemen, heeft zij een onafhankelijke en neutrale bewijsvoering nodig 
in casu de getuigenis van de scheidsrechter. Daar de scheidsrechter niet kan bevestigen dat er 
maar één speler twee wedstrijden heeft gespeeld, bevestigt het beroepscomité conform haar 
bevoegdheid (artikel 6 – punt 5 van het Reglement van Inwendige Orde van de VKBF) de 
uitspraak van het NSC van 21 oktober 2013 (forfait en boete blijven behouden). 
 
 
Beroep 2 
Behandelen beroep aangetekend door ’t Botterken Baasrode tegen uitspraak van NSC van 
21/10/2013 over de wedstrijden 3NHA 10009 en 3NHR 11009 Osiris Aalst – ’t Botterken 
Baasrode van 21/09/2013. 

Jan Geeroms, lid van het beroepscomité en aangesloten bij ’t Botterken Baasrode verlaat de 
vergaderzaal voor de behandeling van dit beroep. 

Jimmy Florkin, secretaris van ’t Botterken Baasrode wordt gehoord ivm het aangetekend be-
roep van ’t Botterken Baasrode tegen de uitspraak van het NSC over het toekennen van forfait 
omdat twee spelers meegespeeld hebben met zowel de reserven als de A-ploeg. 
 
Het beroepscomité heeft de zaak besproken en doet volgende vaststellingen: 

1. het NSC heeft de uitspraak gedaan op basis van het officieel wedstrijdformulier wat 
volgens de reglementen correct is 

2. de scheidsrechter heeft alle spelers aangeduid als gespeeld in het vak deelname op het 
wedstrijdformulier 

3. het beroepscomité heeft als taak de betrokkenen te horen. 
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Beslissing beroepscomité 
Volgens ’t Botterken Baasrode heeft maar één van de twee spelers twee wedstrijden gespeeld. 
Het beroepscomité heeft de scheidsrechter bevraagd via e-mail. Vooraleer het beroepscomité 
in deze zaak een beslissing kan nemen, heeft zij een onafhankelijke en neutrale bewijsvoering 
nodig in casu de getuigenis van de scheidsrechter. Daar de scheidsrechter niet kan bevestigen 
dat er maar één speler twee wedstrijden heeft gespeeld, bevestigt het beroepscomité conform 
haar bevoegdheid (artikel 6 – punt 5 van het Reglement van Inwendige Orde van de VKBF) 
de uitspraak van het NSC van 21 oktober 2013 (forfait en boete blijven behouden). 
 
 
Beroep 3 
 
Behandelen beroep aangetekend door KBK Ichtegem tegen uitspraak van NSC van 
21/10/2013 over de wedstrijd 1NDA 3010 KBK Ichtegem – ’t Klaverken Buggenhout van 
22/9/2013. 
 
Nele Bolle en Walter Braem, beiden lid van KBK Ichtegem worden gehoord ivm het aangete-
kend beroep van KBK Ichtegem tegen de uitspraak van het NSC over het toekennen van for-
fait omdat een niet-speelgerechtigde speelster van KBK Ichtegem heeft meegespeeld met 
KBK Ichtegem. Aan de hand van een uitvoerige bewijsvoering toont KBK Ichtegem volgens 
haar aan dat wel degelijk Nele Bolle heeft gespeeld en niet Nele Decorte. 
 
Het beroepscomité heeft de zaak besproken en doet volgende vaststellingen: 

1. het NSC heeft de uitspraak gedaan op basis van het officieel wedstrijdformulier wat 
volgens de reglementen correct is 

2. het beroepscomité heeft als taak de betrokkenen te horen. 
 
Beslissing beroepscomité 
Naast de getuigenis van KBK Ichtegem heeft het beroepscomité ook de scheidsrechter van 
deze wedstrijd bevraagd via e-mail. Deze bevestigt is eer en geweten dat Nele Bolle heeft 
deelgenomen aan de wedstrijd 1NDA 3010 KBK Ichtegem – ’t Klaverken Buggenhout. 
Op basis van de getuigenis van KBK Ichtegem en van de getuigenis van de scheidsrechter is 
het beroepscomité van oordeel dat hier onbedoeld een administratieve fout op het wedstrijd-
blad werd gemaakt zonder enig oogmerk om bedrog te plegen. 

Het beroepscomité besluit dan ook unaniem conform haar bevoegdheid (artikel 6 – punt 5 van 
het Reglement van Inwendige Orde van de VKBF) om de uitspraak van het NSC van 21 ok-
tober 2013 te vernietigen en te doen hernemen van de in eerste instantie genomen beslissing. 

Dit betekent dat in afwachting van een nieuwe uitspraak van het NSC, de uitgesproken forfait 
in het voordeel van ’t Klaverken Buggenhout ongedaan wordt gemaakt en dat de 60 euro 
boete voor KBK Ichtegem wordt kwijtgescholden. 

 

Namens het Beroepscomité VKBF 
Luc Strobbe 
Voorzitter 
 


