Nationale 1: wedstrijd Chaver 1 – Riviera 2 van 10 december 2016:
beroep tegen een beslissing van de Competitieleider.
Feiten:
- Op 8/12/16 heeft Chaver het competitiesecretariaat (CS) gecontacteerd dat een speler
gehospitaliseerd was en met de vraag of deze wedstrijd op een latere datum kan gespeeld worden.
- CS laat weten dat wedstrijd gespeeld moet worden voor 14/01 (volgende speeldag)
- Op 9/12/16 vraagt Chaver aan CS of er sprake is van heirkracht.
- Antwoord van 12/12/16 van CS: “de competitieleider (CL) heeft beslist dat het reglement moet
gevolgd worden en dat de match dus moet gespeeld worden voor 14 januari 2017”.
- Op 03/01/17 laat CL via CS weten: “er geen sprake is van heirkracht. Bij het niet spelen voor
14/01/17 zal een forfaitscore worden opgelegd aan Chaver”.
- Er wordt geen akkoord gevonden tussen Chaver en Riviera voor een speeldatum.
- Op 15/01/17 wordt de forfaitscore op de website van KBBF geplaatst.
- Meer dan 3 weken na 14/01/17 wordt op 7/02/17 een officiële email verstuurd door CS met de
officiële betekening van de forfaitscore met bijbehorende boete.
- Op 7/02/17 tekent Chaver beroep aan tegen de beslissing van de competitieleider aangaande het
forfait dat werd opgelegd voor de wedstrijd van 10/12/2016 tegen Rivièra 2 en de daarbij horende
financiële boete van 80€.

Het beroepscomité van 15 maart 2017 is als volgt samengesteld (drie wedstrijdleiders):
Robert Ketels (voorzitter), Steven De Donder (lid) en Dirk Logghe (lid)
Aanwezig:
Thierry Mullens, Competitieleider
Kurt De Cabooter: kapitein Chaver 1
Auditie om 18.00 uur:
De voorzitter stelt het beroepscomité voor en legt de regels en de procedures van de zitting uit aan de
aanwezigen.
Thierry Mullens wordt gehoord betreffende de feiten en de redenen voor het opleggen van de forfait straf.
- Is maar op de hoogte gesteld op 10/12/16 door het competitiesecretariaat voor advies.
- Hij aanvaardt geen heirkracht want is overtuigd dat er een datum kan gevonden worden voor
14/01/17. Chaver neemt een risico door maar 4 titularissen op te geven. Een medisch probleem
kan zich bij elke speler voordoen en daarom moeten er reserves voorzien worden.
- Indien hij direct gecontacteerd zou zijn geweest door Chaver op 8/12/16, dan had hij een
vervanging van een speler toegestaan.
- Nadat hij hoorde dat er geen akkoord gevonden werd tussen beide teams, heeft hij rond 10/01/17
proberen te bemiddelen door de voorzitter van Riviera I aan te spreken, maar zonder resultaat. Hij
heeft niet beide kapiteins aangesproken om tot een akkoord te komen
- Op 15/01/17 heeft hij telefonisch opdracht gegeven aan het CS om het forfait officieel te
betekenen met bijhorende boete. De website is aangepast op 15/01/17.
De officiële betekening is maar uitgevoerd op 7/2/17.
Auditie van Chaver 1:
Verwijzing naar beroepsmail van 07/02/17.
- Chaver wachtte de officiële betekening af om in beroep te gaan, met de bedoeling om maar op het
einde van de competitie in beroep te gaan.
- Hadden maar 4 spelers opgesteld en hadden binnen de club geen mogelijkheden voor een backup
plan in geval van ziekte.
- Was niet bekend dat de CL de heirkracht van een speler had kunnen uitspreken en zo eventueel
een andere speler op te stellen.
- Het is niet overwogen om op een werkdagavond te spelen. Er waren nochtans mogelijkheden
tussen 9/1/17 en 13/1/17

Beraad van het comité:
Een medisch probleem kan zich bij elke speler voordoen. Bij Chaver was het probleem reeds op donderdag
gekend en restte er nog 48 uur om tot een oplossing te komen. Chaver heeft een berekend risico genomen
door maar 4 titularissen op te stellen. Conform artikel 23 van het viertallen reglement kan er geen
overmacht ingeroepen worden omwille van de beperking van 4 spelers.
Artikel 27.06 van het viertallen reglement had kunnen toegepast worden om de zieke speler te vervangen
als de CL vroeger op de hoogte was gebracht van de feiten door het CS. Nu was hij in de onmogelijkheid
om deze oplossing aan te reiken.
Het comité vindt dat de CL proactief had moeten optreden voor het vinden van een datum,
niettegenstaande hij dit niet verplicht is volgens het viertallen reglement. Spelen op een werkdag is nooit
overwogen.
Het comité is van oordeel dat er een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid is tussen de
Competitieleider, competitiesecretariaat en Chaver voor het niet vinden van een speeldatum. Daarom
wordt de boete kwijtgescholden en de waarborg terugbezorgd.
Om dergelijke beroepen in de toekomst te vermijden dient de volgende maatregel genomen worden:
de competitieleider moet ten allen tijde de SPOC (single point of contact) zijn. Zijn contactgegevens
moeten duidelijk terug te vinden zijn in het viertallenreglement.
Beslissing:
De forfait uitslag van de wedstrijd Chaver 1 – Riviera 2 van 10 december 2016 blijft 0 – 12.
De bijhorende boete wordt kwijtgescholden. De waarborg wordt terugbezorgd.
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