
P.C. ANTWERPEN

VERSLAG DER ZITTING VAN DONDERDAG 24 JANUARI 2019

Alle leden zijn aanwezig.
Dhr. Van Damme Erwin is aanwezig voor het Provinciaal Parket 
Dhr. Ghielens Kurt is aanwezig voor het Bureau Arbitrage 

SCHORSING SPELERS VANAF 01-02-2019 (EFFECTIEVE SPEELDAGEN OFFICIELE COMPETITIE – ART. 
B1907)

1.1. VOORSTELLEN MINNELIJKE SCHIKKINGEN GEPUBLICEERD IN SPORTLEVEN VAN 16/01/2018 
WORDEN AANVAARD
AANGESLOTENEN
Uitsluiting als voldoende beschouwd
(983) BERTELS MAXIM 06/06/1997 - F.C. MERKSEM (08111)
(984) VAN ONGEVAL WILLEM 06/03/1992 - K. ZANDHOVENSE S.K. (00442)

Effectief geschorst als speler voor 1 wedstrijd(en) Eerste Elftallen vanaf 01-02-2019
(979) VERHEYEN FILIP 14/03/1987 - K.V. BONHEIDEN (03750)
(987) VERVEST STEVIE 23/08/1991 - K.F.C. HEIDEBLOEM PULDERBOS (01792)

Effectief geschorst als speler voor 3 wedstrijd(en) Eerste Elftallen vanaf 01-02-2019
(982) HAURISSA AARON 26/06/1998 - K.S.V. OUD-TURNHOUT (03327)

Effectief geschorst als trainer voor 2 wedstrijd(en) Vrouwen vanaf 01-02-2019 + boete 50 EUR
(988) LAURIJSSEN TOM 20/09/1975 - K.F.C. ZWARTE LEEUW (01124)

1.2. VERZET VOORSTEL MINNELIJKE SCHIKKING GEPUBLICEERD IN SPORTLEVEN VAN 16/01/2019
Effectief geschorst als speler voor 1 wedstrijd Eerste Elftallen vanaf 01-02-2019
HUBAU Dieter 27/07/1984 – EXC. KAART (4801)
PELLEGROMS Ruben 26/02/1994 – KFC PULLE (5173)
DESTOMBES Tobbe 07/02/1999 – FC GIERLE (9373)

1.3. SCHORSINGEN EN SANCTIES UITGESPROKEN IN ZITTING VAN 24/01/2019
Effectief geschorst als speler voor 3 wedstrijden Gew. U17 vanaf 01-02-2019
VERMEULEN Quinten Maxim 19/10/2002 -CANTINCRODE (61002)

Effectief geschorst als speler vanaf heden t.m. 31/07/2019 voor alle wedstrijden:
BENDIB Younas 15/02/2003 – CANTINCRODE (61002)



Effectief geschorst als voorzitter voor 1 wedstrijd Eerste Elftallen vanaf 01-02-2019 + boete 75 
EUR
LAUWERS Rudolf 25/04/1958 - KFC RANST (4704)

Verzet tegen beslissing bij verstek genomen op 20/12/2018 door het P.C. Antwerpen ingediend 
door Edip YARAMIS (FC Suraye United Mechelen) op 29/12/2018
Het verzet tegen de uitspraak bij verstek werd reglementair ingediend volgens art. B1713 van het 
Bondsreglement ;
Na onderzoek van het dossier en onderhoor der comparanten, is het comité van oordeel dat er 
bijkomende stukken naar voor zijn gebracht maar dat de ten laste gelegde feiten aan speler 
YARAMIS Edip 01/01/1985 (FC Suraye United Mechelen) blijven ; 
Om deze redenen beslist het Comité :
- het verzet ontvankelijk, doch ongegrond te verklaren ;
- de sanctie opgelegd in zitting van 20/12/2018 te behouden, zijnde : "geschorst voor alle 
activiteiten binnen de K.B.V.B. van 20/12/2018 tm 20/12/2023."

Klacht nr. 21/C292/18-19 ingediend door K. Rac. Emblem – wedstrijd IVe/B.: K. Rac. Emblem – 
KSK Oelegem van 23/12/2018 – kwalificatie speler
De klacht werd reglementair ingediend volgens art. B1703 en B1711 van het Bondsreglement;
Uit het onderzoek is gebleken dat speler S’JONGERS Jordy 09/10/1990 (KSK Oelegem) effectief 
heeft deelgenomen aan hoger vermelde wedstrijd;
Dat het Bondsreglement in art. B1020 zegt: 
“1. Een speler is slechts gekwalificeerd voor officiële wedstrijden die buiten hun normale 
competitiedag gespeeld worden indien hij op de dag waarop de wedstrijd gespeeld wordt voldoet 
aan de basis- en specifieke kwalificatievoorwaarden ;
2. Bovendien mogen aan later gespeelde wedstrijden enkel spelers deelnemen die op de datum, 
waarop de wedstrijd normaal had moeten gespeeld worden, voldeden aan:
- de reglementaire wachttijd (art. B1008);
- de reglementering inzake kwalificatie na aansluiting (titel 5) of transfer (Titel 9).
Dat de oorspronkelijke datum van hoger vermelde wedstrijd 05/09/18 was, maar dat de wedstrijd 
werd uitgesteld;
Dat de wedstrijd werd teruggeplaatst op datum van 23/12/2018;
Dat de aansluiting van speler S’Jongers Jordy 09/10/1990 (KSK Oelegem) bij de KBVB werd 
geregistreerd op 05/12/2018 en dat speler bijgevolg niet gekwalificeerd was om deel te nemen aan
hoger vermelde wedstrijd;
Dat het opstellen van deze speler in strijd is met art. B1020.2 van het Bondsreglement; 
Beslist het Comité:
- de klacht ontvankelijk en gegrond te verklaren;
- hoger vermelde wedstrijd verloren te verklaren met 5-0 door KSK Oelegem (1557) voor het 
opstellen van een niet-gekwalificeerde speler (art. B1026) en de drie punten van de wedstrijd toe 
te kennen aan K. Rac. Emblem (art. B1026);
- inschrijvingsrecht van € 40 (art. B1768.22) ten laste te leggen van KSK Oelegem (1557); 
- Kosten ten laste van KSK Oelegem.



Volgende zitting:
Donderdag 31 januari 2019 – 18u30 
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