
Match U16B VHL2B HOEG1/TAXA2 – 25.01.2020 

Zitting van 11 maart 2020  

 

Het Controlecomité is samengesteld uit Mr. O.M. (plaatsvervangend voorzitter,  alleen zittend, 

met toepassing van artikel 8.5 van het huishoudelijk reglement VHL). 

 

Eveneens aanwezig zijn : 

 

TAXANDRIA 

P. V. (secretaris)  

 

LEUVEN 

R.S (voorzitter) 

C. D.  (scheidsrechter) 

 

HOEGAARDEN 

A. H. (secretaris) 

P. P. (manager U16B) 

 

De Procureurs waren verlet en hebben hun vordering schriftelijk meegedeeld. 

 

Feiten 

Tijdens de match U16B VHL2B HOEG1/TAXA2 lieten verscheidene spelers van Taxandria 

van bij de aanvang van de wedstrijd herhaaldelijk verbaal hun ongenoegen blijken over de 

arbitrage (vriendelijk aangeboden door Leuven). Gezien de veelheid aan opmerkingen tijdens 

de eerste twee kwartieren hebben beide scheidsrechters de ploegen tijdens de onderbreking 

ervan verwittigd dat de match zou worden stilgelegd als er zich nog incidenten voordeden 

tijdens de tweede helft.  

De toeschouwers van Taxandria hebben ruimschoots ervoor gezorgd dat die negatieve sfeer 

kon ontstaan en blijven voortduren door voortdurend te protesteren tegen de beslissingen van 

de scheidsrechters.  

 

Bij het begin van het derde kwartier beging een aanvaller van Hoegaarden een fout op het terrein 

van de tegenstander (onvrijwillige tik met de stick bij een schot op doel) waarop een vrijschop 

voor de verdediging van Taxandria werd toegekend. De doelman en twee spelers van Taxandria 

reageerden daarop door zich verbaal en fysiek agressief te gedragen tegenover de speler van  

Hoegaarden. Gezien hun verwittiging tijdens de onderbreking en het toenemende slecht gedrag 

door de spelers van Taxandria besloten beide scheidsrechters de wedstrijd stop te zetten.  

 

Procedure 

Taxandria heeft klacht ingediend tegen de beslissing van de scheidsrechters om de wedstrijd 

voortijdig stop te zetten en het, naar het oordeel van Taxandria, onreglementaire verloop van 

de match.  

Beide scheidsrechters alsook de zaalverantwoordelijke hebben hun versie van de feiten 

gegeven. De drie versies stemmen overeen.  

 

 



Beslissing 

 

Uit de debatten blijkt het volgende: 

- De match verliep in een bijzonder slechte sfeer waarbij de scheidsrechters van bij de 

aanvang het voorwerp waren van protest en kritiek. Aan de oorsprong daarvan ligt het 

gedrag van de spelers van Taxandria, die daarin werden gesteund door de aanwezige 

ouders. 

- Tijdens de onderbreking hebben de scheidsrechters – helaas tevergeefs – gepoogd om 

vanuit een psychologische aanpak te zorgen voor een minimum aan fair-play, opdat de 

wedstrijd in normale omstandigheden kon worden voortgezet. 

- Het ernstige incident bij het begin van het derde kwartier (buitensporige verbale en 

fysieke reactie vanwege drie spelers van Taxandria nadat de scheidsrechter had gefloten 

voor een offensieve fout voor Taxandria) was de aanleiding voor beide scheidsrechters 

om de wedstrijd voortijdig stop te zetten, overeenkomstig hun aanmaning tijdens de 

onderbreking, om te voorkomen dat de sfeer nog verder werd verziekt, wat jammer 

genoeg ook gebeurd is. Het klopt dat ze inderdaad ook een rode kaart hadden kunnen 

geven aan de drie spelers van Taxandria die zich verbaal en fysiek tegen een speler van 

Hoegaarden hadden gekeerd. Hadden ze dat besloten, dan zou de wedstrijd ook zijn 

stopgezet (vermits er minder dan 4 spelers op het veld zouden hebben gestaan na die 

uitsluitingen). 

- In elk geval kan de scheidsrechters niets worden verweten omdat ze de wedstrijd 

voortijdig hebben stopgezet in die omstandigheden en het Controlecomité wordt 

verzocht akte ervan te nemen dat de klacht is ingediend door Taxandria, alhoewel 

precies het gedrag van hun spelers (en aanwezige supporters) de reden is waarom de 

wedstrijd werd stilgelegd. In dergelijke omstandigheden had Taxandria er beter aan 

gedaan om zich gedeisd te houden en daarna verontschuldigingen aan te bieden aan 

beide scheidsrechters (en aan de zaalverantwoordelijke) van Leuven, die zoals reeds 

gezegd erin hadden toegestemd om de fair-play en sportiviteit bij die match te 

verzekeren. 

 

 

OM DIE REDENEN 

 

Beslist het CC het volgende : 

 

Gezien de algemene laakbare houding van de spelers van Taxandria en hun supporters alsook 

de verbale en fysieke reactie vanwege drie spelers van Taxandria tegenover een speler van  

Hoegaarden, beslist het Controlecomité om: 

- aan Taxandria een boete van 2.000 (tweeduizend) EUR op te leggen, waarvan 

500 (vijfhonderd) EUR effectief en 1.500 (duizend vijfhonderd) EUR onder de 

opschortende voorwaarde dat hun spelers geen nieuwe veroordeling oplopen voor 

gelijkaardige overtredingen  tot 1 februari 2021). 

 

De dossierkosten van 150 EUR zijn ten laste van Taxandria. 

 

Datum: 8 juni 2020 


