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Aan:
o VB 685 - VCV Leefdaal-Bertem

Mevrouw José Kempenaers, secretaris
r De heer Filip Huyberechts
Ter info :

o De heer Gilbert Moorthamer, verantw. comp.
o De heer Johan Callens, verantw. arbitrage
r De heer V/im Fredericlx, 1o scheidsrechter
r Leden landelijke klachtencommissie
r VVB-secretariaat

LKC nr. 0l/2012-2013
Administratieve klacht ingediend door VCV Leefdaal-Bertem en door de heer Filip
Huyberechts m.b.t. de wedstrijd "VCV Leefdaal-Bertem - Geel Zwart Wijnegem" d.d.
17lll/2012 - heren 28

Zljnaanwezigter zittng op 17 december2012:

VCV Leefdaal-Bertem, vertegenwoordigd door de heer Bruno Janssens, voorzitter en mevrouw
Rita Vandendriessche, markeerder.
De heer Filip Huyberechts, kapitein VCV Leefdaal-Bertem.

Zetelen voor de landelijke klachtencommissie: de heren Lievens, Hul, Smeyers, Vanhessche,
Cornelis en Lagae.

De heer Wim Frederick, eerste scheidsrechter is afivezig ter zitting, zonder enige voorafgaande
kennisgeving. De landelijke klachtencommissie betreurt tevens dat geen scheidsrechtersverslag
werd ingediend terwijl volgens de vermelding op het wedstrijdblad en volgens verklaring van
beide ploegen de wedstrijd toch enige tijd stilgelegd werd.

De administratieve klacht van VCV Leefdaal-Bertem en de heer Filip Huyberechts beantwoordt
aan de voorwaarden gesteld in artikel 7 van het juridisch reglement van de VVB.

VCV Leefdaal-Bertem en de heer Filip Huyberechts worden gehoord ter zitttng.

De club GeelZwart Wijnegem, tegenstander in voormelde wedstrijd, is geen partij in dit geding;
de club heeft op 17 december een schriftelijke verklaring ingediend welke toegevoegd wordt aan
het dossier.
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Beraadslaging en motivatie

Het betoog van VCV LeefiÍaal-Bertem - dat onder andere steunt op de verklaring van de
markeerder die tijdens de wedstrijd een reglementair voorziene functie van official uitoefent -
komt geloofivaardig over en wordt gesteund door het verslag van Geel Zwart Wijnegem. Door
het ontbreken van een scheidsrechtersverslag en door de afuezigheid van de scheidsrechter ter
zitting, kan de landelijke klachtencommissie enkel tot het besluit komen dat de scheidsrechter een
fout gemaakt heeft bij de toepassing van artikel 21 van de internationale volleybalspelregels.

OMDEZE REDENEN
DE LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE

Beslist:

de klachl van VCV Leefclaal-Bertem en van de heer Filip Huyberechts is ontvankelijk en

gegrond.

Er worden geen strafuunten verbonden aan de rode kaart van kapitein Filip Huyberechts.

De kosten voor de behandeling van deze zaak vallen ten laste van de WB. Het remgeld dient
terusbetaald te worden aan VCV Leefclaal-Bertem.

van stemmen beslist door de landeliike klachtencommissie in zittins vanAldus met


