
P.C. ANTWERPEN 

VERSLAG DER ZITTING VAN DONDERDAG 21 SEPTEMBER 2017  

Alle leden zijn aanwezig. 
Dhr. Janczaruk Marek zetelt voor het Provinciaal Parket. 
Dhr. Ghielens Kurt is aanwezig voor het Bureau Arbitrage. 
 
SCHORSING SPELERS VANAF 29/09/2017 (EFFECTIEVE SPEELDAGEN OFFICIELE 
COMPETITIE – ART. 1907) 
 
1.1. VOORSTELLEN MINNELIJKE SCHIKKINGEN GEPUBLICEERD IN SPORTLEVEN 
VAN 13/09/2017 
 
AANGESLOTENEN 
Uitsluiting als voldoende beschouwd 
 (73) DE SCHEPPER JORIS 19/03/1981 - ALBERTA FC SCHILDE (09659) 
 
Effectief geschorst als speler voor 1 wedstrijd Eerste Elftallen vanaf 29-09-2017 
 (50) PAELINCKX YONOI 26/06/1990 - K. KALMTHOUT S.K. (03497) 
 
Effectief geschorst als speler voor 1 wedstrijd U21 Prov. A vanaf 29-09-2017 
 (65) EVERAERTS KAI 23/04/2000 - K.F.C. NIJLEN (01065) 
 
Effectief geschorst als speler voor 1 wedstrijd U17 vanaf 29-09-2017 
 (71) VAN DEN BRANDT BRECHT 15/04/2002 - K. EENDRACHT F.C. ZOERSEL (01140) 
 
Effectief geschorst als speler voor 2 wedstrijden Eerste Elftallen vanaf 29-09-2017 
 (54) MONTEIRO VASCO MIGUEL 06/06/1984 - EXC. F.C. ESSEN (03554) 
(60) SWERTS GLENN 30/03/1988 - K. ST-DYMPHNA F.C. ZAMMEL (05815) 
 (61) VANHOOF NICK 06/04/1997 - K.V.V. RAUW SPORT MOL (02969) 
 
Effectief geschorst als speler voor 2 wedstrijden Eerste Elftallen vanaf 29-09-2017 
 (68) FERLIN MICHIEL 03/03/1990 - K. MARIABURG V.K. (05357) 
 
Effectief geschorst als speler voor 2 wedstrijden Eerste Elftallen B vanaf 29-09-2017 
 (74) UYTTERHOEVEN ALEC 08/06/1994 - K.F.C. RANST (04704) 
 
Effectief geschorst als speler voor 2 wedstrijden Reserven A vanaf 29-09-2017 
 (63) LAMBRECHTS OCKSON 08/09/1992 - K. IMMER-VOORT F.C. VOORTKAPEL (05394) 
 (62) GEUDENS HANS 07/02/1989 - S.V. GRASHEIDE (07923) 
 
Effectief geschorst als speler voor 2 wedstrijden U15 C vanaf 29-09-2017 
 (67) RANS AXEL 08/12/2004 - S.C. CITY PIRATES ANTWERPEN (00544) 
 
Effectief geschorst als speler voor 3 wedstrijden Eerste Elftallen vanaf 29-09-2017 
 (49) BOULAYOUNE AMINE 24/11/1995 - F.C. MERKSEM (08111) 
(55) VERDONCK RUUD 05/02/1998 - S.K. SINT-AMANDS (07027) 
 
Effectief geschorst als speler voor 3 wedstrijden Reserven vanaf 29-09-2017 
 (64) VERWIMP THOMAS 05/01/1995 - K.F.C. MOL (00852) 
 
Effectief geschorst als speler voor 3 wedstrijden U15 vanaf 29-09-2017 
 (66) DIALLO MAMADOU KOLON 19/02/2003 - K.S.K. WILRIJK (09307) 
 
Effectief geschorst als trainer vanaf 29-09-2017 tot en met 05-10-2017 + boete 25 EUR 
 (53) GEYLEN GUIDO 06/07/1958 - EXC. F.C. ESSEN (03554) 
 (56) SCHELKENS RUUD 26/03/1989 - ZENNESTER HOMBEEK (07961) 
 



Effectief geschorst als officieel afgevaardigde vanaf 29-09-2017 tot en met 05-10-2017 + 
boete 25 EUR 
 (70) STEVENS ANDY 15/05/1985 - K. TUBANTIA BORGERHOUT V.K. (00064) 
 
Effectief geschorst als trainer vanaf 29-09-2017 tot en met 12-10-2017 + boete 50 EUR 
 (69) VERHAERT RONALD 07/05/1961 - K. TUBANTIA BORGERHOUT V.K. (00064) 
 
1.2. VERZET VOORSTEL MINNELIJKE SCHIKKING GEPUBLICEERD IN SPORTLEVEN 
VAN 13/09/2017 
NIETS WEERHOUDEN 
ROYBERGHS Aaron 08/10/1992 – FCM HALLAAR (2982) 
 
UITSLUITING VOLDOENDE 
NIJJAR Kuldip 04/11/1976 – KFC PUTTE (1874) 
 
Effectief geschorst als speler voor 1 wedstrijd Eerste Elftallen vanaf 29-09-2017 
GUNDUZ Fatih 23/07/1991 – FC TURK SPORT (9212) 
WELLENS Mathieu 27/05/1980 – VC RIJMENAM (6897) 
 
Effectief geschorst als speler voor 2 wedstrijden Eerste Elftallen vanaf 29-09-2017 
CEULEMANS Chiel 13/11/1998 – FCM HALLAAR (2982) 
BOUFARIT Mohamed 27/05/1994 – KVS BRANST (5517) 
 
Boete : 50 EUR 
KFC KATELIJNE (4453) – algemene houding van de ploeg – Ive/C. : Katelijne KFC B – VVH 
Lippelo van 03/09/17 
 
1.3. SCHORSINGEN EN SANCTIES UITGESPROKEN IN ZITTING VAN 21/09/2017 
 
Effectief geschorst als speler vanaf  heden, 21/09/2017 t.e.m. 31/12/2017 : 
HEYLEN Guido 27/11/1985 – KSK SEFA HERENTALS (5360) 
 
Boete : 25 EUR 
VLIMMEREN SPORT (2646) – houding supporter - G21A : SP. Tisselt – K. Vlimmeren Sport 
van 02/09/17 
 
RGQ : K. ZANDHOVENSE SK C – KSK SEFA HERENTALS B van 02/09/2017 : geschorst 
Overwegende dat de scheidsrechter verplicht is geweest de wedstrijd te staken wegens de 
houding van een speler van SKS Sefa Herentals; 
Overwegende dat in de schoot van de bond een constante rechtspraak bestaat krachtens de 
welke een club geen voordeel mag halen uit het wangedrag van haar spelers; 
Om deze redenen: 
Beslist het Comité dat SKS Sefa Herentals de wedstrijd verliest met 5-0 en dat de drie punten 
van de wedstrijd worden toegekend aan K. Zandhovense SK (art. 1527). 
 
2. Klacht nr. 21/C069/17-18 ingediend door KSK SEFA HERENTALS – RGQ: K. 
ZANDHOVENSE SK C – KSK SEFA HERENTALS B van 02/09/17: stopgezet 
Voor zover zou bewezen zijn dat de scheidsrechter niet heeft toegelaten dat de 
afgevaardigden van de ploegen het door hem ingevulde wedstrijdblad controleerden 
vooraleer dit af te sluiten en door te sturen, verhindert dit niet dat de afgevaardigden daags 
nadien op e-kickoff alsnog een verificatie van het wedstrijdblad hadden kunnen doen. Ingeval 
zij inderdaad het wedstrijdblad ter plaatse niet hadden kunnen controleren, ware het trouwens 
logisch geweest (gezien de scheidsrechter hen dit zou verhinderd hebben), dat zij dit 
minstens daags nadien op e-kickoff zouden gedaan hebben. 
 
Blijkbaar hebben zij dit niet gedaan of toch niet meteen nu zij pas ruim nadien klacht hebben 
ingediend en niet uiterlijk de eerste werkdag volgend op de wedstrijd de klacht hebben 
ingediend of het Provinciaal Comité hebben gecontacteeerd. Gezien de klacht pas ruim na de 
eerste werkdag volgend op de wedstrijd is binnengekomen, heeft dit verhinderd dat de 



scheidsrechter zijn eventuele vergissing uiterlijk de eerste werkdag volgend op de wedstrijd 
desgevallend heeft kunnen erkennen. 
 
Opdat het PC een rechtzetting kan doorvoeren dient conform artikel B1806.41 de 
scheidsrechter uiterlijk de eerste werkdag volgend op de wedstrijd zijn vergissing te 
erkennen. Door niet uiterlijk de eerste werkdag volgend op de wedstrijd het PC te 
contacteren, heeft klagende partij derhalve zelf verhinderd dat de scheidsrechter de 
mogelijkheid had, ingeval hij zich zou vergist hebben, deze vergissing te erkennen.  
 
De klacht is derhalve toelaatbaar doch ongegrond. 
 
3. Verzet tegen transfer wegens speciale omstandigheden ingediend door K. Vrijh. 
Herselt – aanvraag tot overgang van speler KEYMEULEN Lucas 03/09/2003 van K. Vrijh. 
Herselt naar AS Verbr. Geel 
Het verzet tegen « De transfer wegens speciale omstandigheden » van speler KEYMEULEN 
Lucas 03/09/2003 (K. Vrijh.Herselt) werd binnen de door het reglement voorziene periode 
betekend aan de K.B.V.B. (art. 916); 
Na onderzoek van het dossier en onderhoor der comparanten is het comité van oordeel dat 
er geen speciale omstandigheden zijn; 
en beslist:  
- het verzet als ontvankelijk en gegrond te verklaren ; 
- speler toe te wijzen aan K. Vrijh. Herselt (2683). 
 
4. Verzet tegen transfer wegens speciale omstandigheden ingediend door KFC De 
Kempen – aanvraag tot overgang van speler VANNUFFELEN Joppe 26/05/2003 van 
KFC De Kempen naar AS Verbr. Geel 
Het verzet tegen « De transfer wegens speciale omstandigheden » van speler VANUFFELEN 
Joppe 26/05/2003 (KFC De Kempen T.L.) werd binnen de door het reglement voorziene 
periode betekend aan de K.B.V.B. (art. 916); 
Na onderzoek van het dossier en onderhoor der comparanten is het comité van oordeel dat 
er wel degelijk sociale omstandigheden zijn; 
en beslist:  
- het verzet als ontvankelijk doch ongegrond te verklaren ; 
- speler toe te wijzen aan AS Verbr. Geel (2169). 
 
5. Verzet tegen transfer wegens speciale omstandigheden ingediend door KSK Wavria 
– aanvraag tot overgang van speler DI FEDE Mauro 11/10/2008 van KSK Wavria naar 
KSK Heist 
Het verzet tegen « De transfer wegens speciale omstandigheden » van speler DI FEDE 
Mauro 11/10/2008 (KSK Wavria) werd binnen de door het reglement voorziene periode 
betekend aan de K.B.V.B. (art. 916); 
Na onderzoek van het dossier en onderhoor der comparanten is het comité van oordeel dat 
er geen speciale omstandigheden zijn; 
en beslist:  
- het verzet als ontvankelijk en gegrond te verklaren ; 
- speler toe te wijzen aan KSK Wavria (5386). 
 
Volgende zitting: 
Donderdag 28 september 2017 – 18u30 
 


