
Dossier Hockey in Hoegaarden (HiH) aansluiting B. L. 
Zitting van 29 oktober 2019  
 
Het Controlecomité is samengesteld uit Mr. C. P. (Voorzitter), Mr. B. J-E, Mr. G. G., en Mr. 
G. T. 
 
HiH 
Niemand verschijnt 
 
Feiten 
De Secretaris-Generaal van de KBHB heeft aan HiH een forfait opgelegd voor de wedstrijd 
tegen Ixelles op 6 oktober in de 3e afdeling Belgian League, om reden dat zij een speler 
opgesteld hebben, meer bepaald L. B, die werd aangesloten na 11 september, zijnde de 
uiterlijke datum waarop men aangesloten moet zijn om te kunnen aantreden in een nationale 
competitie van de Belgian League. 
 
Procedure 
HiH heeft tijdig klacht neergelegd tegen deze beslissing, omdat volgens hen L. B. wel tijdig 
ingeschreven was, nl. op 16 augustus. 
 
Beslissing 
De club heeft een schermafbeelding uit het Twizzit systeem doorgestuurd waarop de datum 
van 16 augustus vermeld staat.  
Het CC dient echter vast te stellen dat uit deze schermafbeelding niet onweerlegbaar blijkt dat 
de aansluiting van L. B. als spelend lid outdoor daadwerkelijk op 16 augustus doorgevoerd 
werd.  
Zoals in het dossier S. B. - Antwerp uit 2016 en het dossier B. – Ixelles van het begin van dit 
seizoen reeds aangestipt volstaat het niet om een persoon aan te maken in Twizzit, of zelfs 
deze persoon als “lid” door te sturen naar Sportlink: men moet de speler als “spelend lid 
indoor” aanmelden. 
Het officiële Sportlink systeem van haar kant vermeldt enkel de inschrijving als outdoor 
spelend lid op 29 september, zonder zelfs een eventuele foutmelding op 16 augustus of 
daarna. HiH bewijst ook niet dat er ergens een “bug” zou opgetreden zijn in het Sportlink 
systeem. 
Het standpunt van HiH dat L. B. tijdig aangesloten werd kan derhalve niet gevolgd worden. 
 
OM DEZE REDENEN 
Beslist het CC : 
 
De klacht van HiH als ongegrond af te wijzen, en het door de SG opgelegde forfait dus niet in 
te trekken. 
Voor zoveel als nodig bevestigt het CC dat de betrokken speler (L. B.) wegens zijn 
aansluiting na 11 september niet zal mogen deelnemen aan de wedstrijden van de Herenploeg 
van HiH in de Belgian League. 
 
De dossierkosten van € 200 zijn ten laste van de club HiH 
 
Datum: 1 november 2019 


