Match Eredivisie Heren OREE – BRAXGATA van 11 oktober 2020
Zitting van 20 oktober 2020
Het Controlecomité is samengesteld uit Mr. C. P. (Voorzitter), Mr. G. Th., Mr. B. J-C.
Zijn eveneens aanwezig:
Mr. D. B., Procureur
BRAXGATA
- Mr. E. G. (Voorzitter)
OREE
- Mevr. M. W. (Secretaris)
- Mr. E. S.

Feiten
Die zondag 11 oktober om 12u krijgt N. d. K. bericht dat hij positief getest heeft op Covid-19.
Hij meldt dit aan de arts van de Nationale ploeg, die aansluitend om 13u aan L.L. meedeelt dat
hij “volgens haar gezond verstand” (citaat van Braxgata) niet mag deelnemen aan zijn wedstrijd
omdat hij woensdag met N. d. K. geluncht heeft, wat een hoog risico contact uitmaakt.
E. S., die op diezelfde woensdag samen met L. L en N. d. K. gefitnesst heeft in een gesloten
ruimte krijgt geen bericht dat hij niet mag spelen, en neemt derhalve wel deel aan de wedstrijd.
Voor een meer uitgebreide versie van de feiten wordt ook verwezen naar de hieronder
weergegeven klacht van Braxgata.
Procedure
Op dinsdag 13 oktober dient Braxgata via een mail van haar voorzitter klacht neer, met verzoek
om de wedstrijd te laten herspelen.
Beslissing
De argumenten van Braxgata voor hun klacht luiden als volgt:
Op Woensdag 07/10 gaat de Antwerpse kern van de nationale ploeg lange tijd fitnessen in een
gesloten ruimte.
De toestellen worden niet systematisch gedesinfecteerd.
Spelers d. K., S. en L. zijn hierbij aanwezig.
(Dit is een situatie van hoog risico ingeval iemand besmet zou zijn)
Daarna gaan enkelen onder hen samen lunchen, waarbij ze maximaal 10 minuten samenzitten
zonder masker.
Spelers d. K. en L. zijn hierbij aanwezig.
Na 10 minuten krijgt N. d. K. een oproep waarbij men hem meldt dat hij Zondag in aanraking is
geweest met iemand die positief heeft getest.
Vrijdag ondergaat N. d. K. een corona test.
Zaterdag vertoont N. d. K duidelijk signalen van een mogelijke infectie.
Op dat moment had men eigenlijk de hele Antwerpse kern in quarantaine moeten zetten, wat niet
gebeurde.

Hier gaat men voor de eerste keer in de fout.
Zondag verneemt N. d. K rond 12.00 uur dat hij positief is.
Om 13.00 uur krijgen vier spelers van de arts van de nationale het bericht dat ze niet mogen spelen.
Het betreft de 4 spelers die samen met N. wilden gaan lunchen.
Twee onder hen spelen niet in de Belgische competitie. De twee spelers die in België spelen, spelen
niet.
De spelers die net ervoor op woensdag in een gesloten ruimte waren gaan fitnessen worden echter
niet gecontacteerd en mogen spelen, ondanks het feit dat zij echt behoren tot de groep met hoog
risico.
Onder hen E.S. die bij Oree speelt.
L. mag niet spelen en E. wel.
Hier gaat men voor een tweede keer in de fout.
De KBHB verplicht wel al de spelers van de Antwerpse kern om zich te laten testen op maandag.
Dit doet men enkel in geval van hoog risico.
Hieruit blijkt nogmaals dat zij behoren tot de hoog risicogroep en eigenlijk al vanaf Zaterdag in
quarantaine hadden moeten zitten, en indien niet zeker zondag niet hadden mogen spelen.
Het feit dat L. niet mocht spelen en E. wel heeft manifest de uitslag van de wedstrijd ( 3-2)
beïnvloedt en wij vragen dan ook dat de wedstrijd herspeeld wordt.
Wij betreuren ook dat men vanaf zaterdag niet adequaat heeft opgetreden en Zondag in paniek last
minute maatregelen heeft genomen zonder het hele plaatje te bekijken.
Enkele bedenkingen :
- De arts van de Nationale Ploeg verbiedt arbitrair een speler aan een match deel te nemen van de
nationale competitie. Mag dit dus blijkbaar niet, maar doet het toch. Daarnaast gebeurt dit arbitrair
en wordt hierdoor de nationale competitie beïnvloed/ vervalst. En wij zouden hier niets
tegenin kunnen brengen ?
- Wij hadden dus gewoon het verbod naast ons neer moeten leggen, en L. toch laten spelen. Vraag
me af wat er dan gebeurd zou zijn.
- Enig mogelijke conclusie : we kunnen best alle spelers/speelster van nationale teams verbieden om
naar de arts van de nationale ploeg te luisteren en al de beslissingen naast zich neer te leggen
- Het lijkt me niet meer dan fair dat de arts van de nationale ploeg zelf schuld bekent en bevestigt dat
het een arbitraire beslissing was.

Orée van zijn kant wijst erop dat noch de club noch E. S. een fout begaan hebben, aangezien
deze laatste niet door de ploegarts verwittigd werd. Als de arts in de fout zou gegaan zijn, wat
niet zeker is, kan deze fout geen invloed hebben op hen. Er is dus geen reden om de wedstrijd
te laten herspelen.
Het CC stelt vast, hetgeen Braxgata ook bevestigt, dat E. S. en dus ook Orée niets verkeerd
gedaan hebben: E. S. heeft geen bericht ontvangen dat hij contact had met een besmette persoon
of dat hij niet mocht spelen. Hij heeft het Covid-protocol van de KBHB niet overtreden, noch
is hij onvoorzichtig geweest.
Het CC heeft daarnaast ook niet de bevoegdheid om zich in de plaats te stellen van de arts, die
een medisch advies gegeven heeft.
De Heer L. L. heeft van zijn kant, en zeer waarschijnlijk terecht beslist om dit advies van de
arts uit voorzorg te volgen. Die beslissing kan Orée niet aangewreven worden.

Er dient dus geconcludeerd te worden dat er geen grond bestaat om de wedstrijd te laten
herspelen.

OM DEZE REDENEN
Beslist het CC :
- dat de klacht van BRAXGATA ontvankelijk doch ongegrond is.
- dat het resultaat van de wedstrijd (3-2) behouden blijft.
De dossierkosten van € 200 zijn ten laste van de club BRAXGATA HC
Datum: 5 november 2020

