Match Junior Masters PARC 1 – MECHELSE 1 van 1 september 2019
Zitting van 9 december 2019
Het Controlecomité is samengesteld uit Mr. C. P. (Voorzitter), Mevr. R. F., Mr. L. A.
Zijn eveneens aanwezig:
Mevr. C. L., Procureur
Mr. D.B, Procureur
MECHELSE
- Mr. H. B. (secretaris)
- Mr. P. J.
- Mr. B. S.
Feiten
De Secretaris-Generaal van de KBHB heeft aan Mechelse een forfait en een boete opgelegd
voor deze wedstrijd, om reden dat zij een speler opgesteld hebben, meer bepaald J. Z., die niet
gekwalificeerd is, wegens te jong (en zonder “derogatie”).
Procedure
Mechelse heeft tijdig bezwaar ingediend tegen deze beslissing, omdat volgens hen J. Z. wel
degelijk een derogatie (of afwijking, zoals het reglement stelt) bekomen had. Zij hebben het
formulier uit 2017 waarin de Bond de afwijking voor J. Z. toestond als bewijs voorgelegd.
Beslissing
Uit het mailverkeer tussen de club en de Bond blijkt dat het forfait opgelegd werd omdat
volgens de personen die het dossier behandeld hebben de afwijking opnieuw had moeten
aangevraagd worden. Dit zou ook zo meegedeeld geweest zijn op de vergadering voor de
secretarissen in het begin van het seizoen.
Dit berust echter op een misverstand: daar waar het Sportief Reglement (art. 10.1) vroeger
voorzag dat een afwijking voor JM elk jaar opnieuw moest aangevraagd worden, is dit sinds
het seizoen 2018-2019 niet meer het geval: eens een afwijking toegestaan werd blijft deze
geldig voor de volgende seizoenen. Aangezien de afwijkingen van de vorige seizoenen echter
niet in het Sportlink systeem waren opgenomen werd op de vergadering der secretarissen wel
aangeraden om ze opnieuw in te voeren, teneinde administratieve problemen (zoals in casu…)
te vermijden.
Door het niet opnieuw ingeven van een afwijking vervalt deze echter niet. Dit is nl. nergens in
de reglementen of in een officiële mededeling zo opgelegd.
De afwijking van J. Z. was dus wel degelijk nog geldig, en er was dan ook geen reden om een
forfait annex boete op te leggen.
OM DEZE REDENEN
Beslist het CC :
- het opgelegde forfait met bijhorende boete te annuleren ; de score blijft dus 2-5.

Er worden geen dossierkosten gerekend.
Datum: 2 januari 2020

