
P.C. ANTWERPEN

VERSLAG DER ZITTING VAN DONDERDAG 26 APRIL 2018
Alle leden zijn aanwezig.
Dhr. Ureel Miguel zetelt voor het Provinciaal Parket.
Dhr. Ghielens Kurt is aanwezig voor het Bureau Arbitrage.

SCHORSING SPELERS VANAF 04-05-2018 (EFFECTIEVE SPEELDAGEN OFFICIELE COMPETITIE – ART. 
B1907)

1.1. VOORSTELLEN MINNELIJKE SCHIKKINGEN GEPUBLICEERD IN SPORTLEVEN VAN 18/04/2018 
WORDEN AANVAARD

AANGESLOTENEN
Effectief geschorst als seeler voor 1 wedstrijd Eerste Eltallen vanaf 04-05-2018
(1107) VANGRAMBEREN JAN 03/07/1992 - K.V. BONHEIDEN (03750)
(1111) ZEGERS YANNICK 30/12/1995 - K.F.C. BERENDRECHT SP. (04446)
(1131) VANDEKERCKHOVE JEROEN 24/06/1998 - K. MARIABURG V.K. (05357)

Effectief geschorst als seeler voor 1 wedstrijd Reserven vanaf 04-05-2018
(1114) PEETERS DITTGER 14/07/1990 - LEEST UNITED (09456)

Effectief geschorst als seeler voor 1 wedstrijd Provinciale Reserven A vanaf 04-05-2018
(1134) VAN DEN BOER JASPER 11/05/2000 - K. WITGOOR SPORT DESSEL (02065)

Effectief geschorst als seeler voor 1 wedstrijd U17 C vanaf 04-05-2018
(1133) MERTENS JENTHE 07/03/2001 - K.F.C. DESSEL SPORT (00606)

Effectief geschorst als seeler voor 2 wedstrijden U17 vanaf 04-05-2018
(1118) LOULIDI AYMAN 19/11/2002 - K.R.C. MECHELEN (00024)
(1122) MARTINS GOMES MARCIANO 20/04/2002 - OLYMPIC PIRATES DEURNE-BG (00500)

Effectief geschorst als seeler voor 2 wedstrijden U15 Prov. A vanaf 04-05-2018
(1126) VERWERFT TIBO 24/06/2003 - K.F.C. LINT (01453)

Effectief geschorst als seeler voor   wedstrijden Eerste Eltallen A vanaf 04-05-2018
(1108) LE BLON JARNE 12/11/1996 - K.F.C. HERENTHOUT (00683)

Effectief geschorst als seeler voor   wedstrijden Reserven B vanaf 04-05-2018
(1113) ATCHA GARBATI SAÏBOU 11/12/1998 - HORENDONK F.C. (04864)



Effectief geschorst als seeler voor   wedstrijden U21 Prov. vanaf 04-05-2018
(1115) YAV DITEND ALBY 11/09/2001 - RAC. VOETBALCLUB HOBOKEN (09466)

Effectief geschorst als seeler voor   wedstrijden U17 Prov. vanaf 04-05-2018
(1116) HEREIJGERS JORGEN 13/08/2002 - MINDERHOUT V.V. (07436)

Effectief geschorst als seeler voor   wedstrijden U17 vanaf 04-05-2018
(1117) BOUDKHAN AZZEDDINE 12/03/2001 - K.R.C. MECHELEN (00024)

Effectief geschorst als seeler voor   wedstrijden U15 vanaf 04-05-2018
(1129) MOUNADI IMRAN-LARBI 25/09/2003 - F.C. BLAASVELD (07325)

Effectief geschorst als seeler voor   wedstrijden U15 B vanaf 04-05-2018
(1127) SMEYERS QUINTEN 19/01/2003 - K. MERKSPLAS S.K. (03256)
(1128) KODUAH RICHMUND 01/10/2004 - KFC TURNHOUT (00148)

Effectief geschorst als trainer vanaf 04-05-2018 tot en m8et 10-05-2018  b boete 25 EUR
(1132) VAN BALLAER PIETER 02/11/1986 - V.V. MLK. LICHTAART (09200)

Effectief geschorst als trainer vanaf 04-05-2018 tot en m8et 10-05-2018  b boete 25 EUR
(1112) VAN GUCHT DANIËL 05/04/1967 - DAVO PUURS (09271)

Effectief geschorst als oicieel afgevaardigde vanaf 04-05-2018 tot en m8et 17-05-2018  b boete 50
EUR
(1125) MORTIERS KOEN 22/06/1973 - K. ANTONIA F.C. (01143)

CLUBS

Wedstrijd verloren m8et forfaitscore
(1130) NIELSE S.V. (09546) - overtreding art. B1421.4 (ontbrekende ID) - blijf 8-0 - DA3A : St 
Dimphna - Nielse 7/4/18
(1135) OLYMPIC PIRATES DEURNE-BG (00500) - overtreding art. B1421.4 (ontbrekende ID) - blijf 2-
11 - 215Q Ol Pirates Deurne BG A - Brecht SK A van 08.04.2018

Boete : 50 EUR
(1124) K.F.C. VERBR. ARENDONK (00915) - Houding toeschouwers Wedstrijd 2PROV.U15 REEKS C 
niv 1/2 Verbr.Arendonk A - K. Rete SK van 28/03/2018

Blaam8  b 25,- EUR boete
(1119) K.R.C. MECHELEN (00024) - Algemene houding van de ploeg - Wedstrijd 2GEW. U17 REEKS A
niv 2/3 K.VV Dufel A - K.RC Mechelen van 07/04/2018



1.2. VERZET VOORSTEL MINNELIJKE SCHIKKING GEPUBLICEERD IN SPORTLEVEN VAN 18/04/2018

AANGESLOTENEN

Blaam8  b 25,- EUR boete
Trainer WILLEMKENS Philippe 20/09/1973 – FC TURK SPORT (9212)

Effectief geschorst als seeler voor 2 wedstrijden Eerste Eltallen vanaf 04-05-2018
VAN HOUTVEN Gilles 23/09/1997 – RVC HOBOKEN (9466)
PEETERS Seppe 20/02/1991 – KFC BEEKHOEK SPORT (5925)

1. . SCHORSINGEN EN SANCTIES UITGESPROKEN IN ZITTING VAN 26/04/2018

AANGESLOTENEN

Effectief geschorst als trainer vanaf heden, 26/04/2018 tot en m8et  0/06/2019  b boete 200 EUR
DE BECKER Anthony 19/10/1994 – K. RC MECHELEN (24)

CLUBS

Boete : 250 EUR
KVV OG VORSELAAR (402) – Incidenten die het goede verloop van de wedstrijd verstoren; houding 
toeschouwers; laakbaar gedrag: bedreigingen, het gooien van voorwerpen, vechtpartjen, spuwen; 
vroegtjdig stopzeten van de wedstrijd – wedstrijd Ie Prov.: K. RC MECHELEN – KVV OG VORSELAAR
van 22/04/2018: geschorst

Boete : 800 EUR
K. RC MECHELEN (24) – Incidenten die het goede verloop van de wedstrijd verstoren; houding 
toeschouwers; laakbaar gedrag: bedreigingen, het gooien van voorwerpen, vechtpartjen, spuwen; 
vroegtjdig stopzeten van de wedstrijd – wedstrijd Ie Prov.: K. RC MECHELEN – KVV OG VORSELAAR
van 22/04/2018: geschorst

Ie Prov.: K. RC MECHELEN – KVV OG VORSELAAR van 22/04/2018: geschorst
Overwegende dat de scheidsrechter verplicht is geweest de wedstrijd te staken wegens de houding
van de toeschouwers van K. RC Mechelen ;
Overwegende dat in de schoot van de bond een constante rechtspraak bestaat krachtens dewelke 
een club geen voordeel mag halen uit het wangedrag van haar supporters;
Om deze redenen : 
Beslist het Comité dat K. RC Mechelen de wedstrijd verliest met 0-5 en dat de drie punten van de 
wedstrijd worden toegekend aan OG Vorselaar (art.B1527).



Klacht nr. 21/C 92/17-18 ingediend door Blauberg Seort – Prov. Dam8es 4: KFC Volh. Wintam8 – 
Blauberg Seort van 24/0 /2018 
De klacht werd reglementair ingediend volgens art. B1703 en B1711 van het Bondsreglement;
Na onderzoek van het dossier en onderhoor der comparanten beslist het Comité:
De klacht ontvankelijk doch ongegrond te verklaren;
Niets te weerhouden tegenover Volh. Wintam;
Kosten ten laste te leggen van Blauberg Sport (6567).

Klacht nr. 21/C416/17-18 ingediend door FC Exc. Kaart – IIIe/A.: Loenhout SK – Exc. Kaart van 
15/04/2018: kwalifcatie seeler VOCA Endrit 22/01/1998 
De klacht werd reglementair ingediend volgens art. B1703 en B1711 van het Bondsreglement;
Uit het onderzoek is gebleken dat VOCA Endrit 22/01/1998 (Loenhout SK) efectee heef 
deelgenomen aan hoger vermelde wedstrijd;
Dat het Bondsreglement in art. 1020 zegt: 
“1. Een speler is slechts gekwalifceerd voor ofciële wedstrijden die buiten hun normale 
compettedag gespeeld worden indien hij op de dag waarop de wedstrijd gespeeld wordt voldoet 
aan de basis- en specifeke kwalifcatevoorwaarden ;
2. Bovendien mogen aan later gespeelde wedstrijden enkel spelers deelnemen die op de datum, 
waarop de wedstrijd normaal had moeten gespeeld worden, voldaan hadden aan de reglementaire
wachtjd;”
Dat de oorspronkelijke datum van hoger vermelde wedstrijd 17/12/2017 was, maar dat de 
wedstrijd werd uitgesteld;
Dat de wedstrijd werd teruggeplaatst op datum van 15/04/2018;
Dat de aansluitng van speler VOCA Endrit 22/01/1998 (Loenhout SK) bij de KBVB werd 
geregistreerd op 24/10/2017 en speler bijgevolg niet gekwalifceerd was om deel te nemen aan 
hoger vermelde wedstrijd;
Dat het opstellen van deze speler in strijd is met art. 1020.2 van het Bondsreglement; 

Beslist het Com8ité:
- de klacht ontvankelijk en gegrond te verklaren;
- hoger vermelde wedstrijd verloren te verklaren met 0-5 door Loenhout SK (4112) voor het 
opstellen van een niet-gekwalifceerde speler en de drie punten van de wedstrijd toe te kennen 
aan FC Exc. Kaart (art. B1026);
- een boete van € 5,- op te leggen aan Loenhout SK (4112) voor het opstellen van een niet-
gekwalifceerde speler (art. B1026) ;
- een onderzoek van ambtswege in te stellen volgens art. B1026.121 van het Bondsreglement;
- inschrijvingsrecht van € 40 (art. B1768.22) ten laste te leggen van Loenhout SK 4112); 
- Kosten ten laste van Loenhout SK.



Onderzoek van Am8btswege: Art. B1026.121:
Aangezien uit een verder onderzoek is gebleken dat speler VOCA Endrit 22/01/1998 (SK Loenhout) 
efectee heef deelgenomen aan volgende wedstrijden met SK Loenhout en hiervoor niet 
gekwalifceerd was;
Wedstrijden gespeeld in IIIe/A.: 
07/01/2018: LOENHOUT SK – FC EKEREN (2-1)
08/04/2018: K. MEERLE FC – LOENHOUT SK (2-2)
Aangezien het opstellen van deze speler in strijd is met art. B1006 van het Bondsreglement;

Beslist het Com8ité: 
- hoger vermelde wedstrijden verloren te verklaren met 0-5 en 5-0 door SK Loenhout voor het 
opstellen van een niet-gekwalifceerde speler en de drie punten van de wedstrijd toe te kennen 
aan FC Ekeren en K. Meerle FC (art. B1026.121);
- een boete van 1 x € 10 + 1 x € 15 = € 25,- op te leggen aan SK Loenhout (4112) voor het opstellen 
van een niet-gekwalifceerde speler (Art. B1026.11);
- kosten ten laste van SK Loenhout (4112).

Klacht nr. 21/C420/17-18 ingediend door KFC Katelijne – Ive/C.: KFC Katelijne B – KFC Kontich B 
van 18/04/2018 – kwalifcatie seelers
De klacht werd reglementair ingediend volgens art. B1703 en art. B1711 van het Bondsreglement.
Dat in de specifeke modaliteiten voor eerste herenploegen B vermeld staat dat: “Voor een 
wedstrijd van de eerste herenploeg B mogen maximum drie spelers ingeschreven worden op het 
wedstrijdblad die één van de laatste twee kampioenschapswedstrijden van het lopende seizoen 
van de eerste herenploeg A op het wedstrijdblad stonden.”
Na onderzoek van het dossier en onderhoor der comparanten is het comité van oordeel dat 
bewezen is dat 4 spelers ingeschreven werden op het wedstrijdblad van de eerste herenploeg B 
van KFC Kontch die ingeschreven werden op één van de laatste twee kampioenschapswedstrijden 
van de eerste herenploeg A en efectee hebben deelgenomen; 

Het Com8ité beslist:
- de klacht ontvankelijk en gegrond te verklaren;
- de wedstrijd met 5-0 verloren te verklaren door KFC Kontch (3029) voor het opstellen van 1 niet-
gekwalifceerde speler (art. B1026) en de drie punten van de wedstrijd toe te kennen aan KFC 
Katelijne (art. B1026);
- een boete op te leggen van € 5,- aan KFC Kontch (3029) voor het opstellen van 1 niet 
gekwalifceerde speler (art. B1026);
- inschrijvingsrecht van € 40 (art. B1768.22) ten laste te leggen van KFC Kontch (3029);
- kosten ten laste van KFC Kontch.



2. BESTUURLIJK GEDEELTE
Wedstr. RGO: FC Rosselaar Hulsen B – KSK Oosthoven C van 21/04/2018
In de 44’ bij een 1-1 tussenstand, werd een speler van FC Rosselaar Hulsen B ernstg gekwetst. 
De speler diende aegevoerd te worden met de ambulance. 
Het tuchtcomité beslist om de clubs de mogelijkheid te geven om deze wedstrijd in onderling 
overleg eventueel nog te spelen. Dit dient dan uiteraard te gebeuren vóór 14 mei 2018.

Volgende zitng:
Donderdag 3 mei 2018 – 18u30
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