
Dossier Green Devils  (GDEV) aansluiting V. K. A.  

Zitting van 29 oktober 2019    

  

Het Controlecomité is samengesteld uit Mr. G. G. (alleenzetelend lid, dienstdoende als 

Voorzitter in toepassing van art. 8.5  van het Huishoudelijk Reglement van de VHL, gezien de 

urgentie) 

 

GDEV 

Mr. B. N. verschijnt voor GDEV. 

  

Feiten  

De Secretaris-Generaal van de KBHB heeft aan GDEV een forfait opgelegd voor de wedstrijd 

tegen Saint-Georges op 22 september 2019 in de 3e afdeling Belgian League, om reden dat zij 

een speler opgesteld hebben, meer bepaald A. V. K., die werd aangesloten na 11 september 

2019, zijnde de uiterlijke datum waarop men aangesloten moet zijn om te kunnen aantreden in 

een nationale competitie van de Belgian League.  

  

Procedure  

GDEV heeft tijdig klacht neergelegd tegen deze beslissing, omdat volgens hen A. V. K. wel 

tijdig ingeschreven was, nl. op 8 september 2019.  

  

Beslissing  

De club heeft een e-mail van J. W. van Twizzit bijgebracht met daarbij schermafbeeldingen uit 

het Twizzit systeem waaruit blijkt dat zij de inschrijving van A. V. K. hebben doorgevoerd op 

8 september 2019 om 06.20 uur, met opgave van onder andere zijn naam, geboortedatum, adres, 

telefoonnummer en e-mail. 

Belangrijk is het adres van A. V. K., te weten, xxStraat 8B.  De straatnaam en het huisnummer 

werden in één vak ingevuld in Twizzit, doch dit zorgde voor een technisch probleem waardoor 

er zich geen synchronisatie heeft kunnen voordoen met Sportlink voor deze inschrijving. 

Voormelde synchronisatiefout werd niet weergegeven op de inschrijvingspagina van Twizzit 

doch wel op de afzonderlijke synchronisatiepagina, wat niet onmiddellijk werd opgemerkt door 

de club doch pas later op 20 september 2019, waarna dit onmiddellijk werd verholpen. 

Het CC stelt vast dat uit de bijgebracht e-mail van J. W. met schermafbeeldingen uit het Twizzit 

systeem onweerlegbaar blijkt dat de aansluiting van A. V. K. als spelend lid outdoor 

daadwerkelijk op 8 september 2019 doorgevoerd werd.   

Hoewel het officiële Sportlink systeem van haar kant vermeldt dat de inschrijving van A. V. K. 

als outdoor spelend lid pas zou zijn gebeurd op 20 september 2019, meent het CC dat de club 

niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor het technisch probleem dat zich bij de 

synchronisatie tussen Twizzit en Sportlink heeft voorgedaan. 

 

Het standpunt van GDEV dat A. V. K. tijdig aangesloten werd, wordt derhalve gevolgd door 

het CC.  

  

OM DEZE REDENEN  

Beslist het CC :  

  



De klacht van GDEV als ontvankelijk en gegrond in te willen, en het door de SG opgelegde 

forfait in te trekken evenals de opgelegde boete.  

Voor zoveel als nodig bevestigt het CC dat de betrokken speler (A. V. K.) zal mogen deelnemen 

aan de wedstrijden van de Herenploeg van GDEV in de Belgian League.  

  

De dossierkosten zijn ten laste van de KHBB. 

  

Datum: 6 november 2019  


