
Divisie 2B: wedstrijd Forum 1 – Squeeze 2 van 3 december 2016: beroep tegen een beslissing van de 

Competitieleider. 

 

Feiten: de laattijdige aankomst van Squeeze 2, een aangevinkte opmerking van Forum 1 op het 

wedstrijdblad en een straf van 3VP opgelegd door de Competitieleider (zie mail van 6 december om 

13.07 uur). Squeeze 2 gaat in beroep tegen deze beslissing (zie mail van Johan De Grave, kapitein, 

van 6 december om 22.16 uur). 

 

Samenstelling van het beroepscomité van 17 januari 2017: Philippe Coenraets (voorzitter), Zvi Engel 

en Guy Van Middelem. 

 

Aanwezig: 

 

Ann Chapelle: voor Thierry Mullens, Competitieleider 

Ann Chapelle: getuige voor Squeeze 2 

Patrick Finaut: kapitein Forum 1 

Johan De Grave: kapitein Squeeze 2 

Greet De Grave, Bob Yseboodt: leden Squeeze 2 

 

Auditie om 18.50 uur: 

 

De voorzitter stelt het beroepscomité voor en legt de regels en de procedures van de zitting uit aan 

de aanwezigen. 

 

Ann Chapelle wordt gehoord naar de feiten en de redenen voor het opleggen van de straf en dat legt 

ze eenvoudig uit (27 minuten te laat begonnen komt overeen met 3VP tijdstraf). 

 

Auditie van Squeeze 2: 

 

Zie mail van Johan De Grave van 6 december: vertrek op tijd vanuit Antwerpen, uitleg van het niet 

vinden van de juiste locatie (o.a. omwille van de GPS, wordt gestaafd), het over en weer rijden naar 



andere mogelijke locaties van Forum 1 (wordt gestaafd), het proberen te bereiken van Patrick Finaut 

om 13.20 uur (wordt niet gestaafd en wordt door Patrick Finaut weerlegd), het bellen naar Patrick 

Finaut rond 13.50 uur en rond 14.14 uur, de aankomst om 14.18 uur. 

 

Auditie van Forum 1: 

 

Bevestiging van beide telefonische kontakten, staving van het eenvoudig vinden van de juiste locatie 

via verschillende zoekkanalen, uitleg dat Squeeze 2 de eerste ploeg is die de juiste locatie niet vindt 

in 2016. 

 

Beraad van het comité: 

 

Het comité is van oordeel dat Squeeze 2 wel degelijk aanwezig was om 14.18 uur en dat een tijdstraf 

van 3VP wordt omgezet naar 2VP. Het comité is van oordeel dat Squeeze 2 al het mogelijke gedaan 

heeft om op tijd te komen maar dat ze niettemin in fout zijn met hun laattijdige aankomst. Hun 

goede wil vertaald zich in een aftrek van 0,5 VP. De tijdstraf wordt dus 1,5 VP. 

 

De uitslag van de wedstrijd Forum 1 – Squeeze 2 van 3 december 2016 blijft 0 – 20, maar Squeeze 

2 krijgt een tijdstraf van 1.5 VP. De waarborg is terugbezorgd. 

 


