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r De heer Kristof Keirsebilck

Ter info :

W 364 - Rembert Torhout Heren
Dhr. Johan Nolf, secretaris
De heer Gilbert Moorthamer, verantw. comp.
De heer Johan Callens, verantw. arbitrage
De heer Philippe Jans, secr.gen. AIF
Leden landelijke klachtencommissie

WB-secretariaat

LKC nr.2l20l2-ZAl3
Verslag van de Franse Gemeenschap met betrekking tot een dopingcontrole van de heer
Kristof Keirsebilck te Walhain op 24lll/2012.

Zijn aanwezig ter zitting op 17 december 2012:

De heer Kristof Keirsebilck.

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

Inleiding

De melding door de dopinginstanties van de Franse Gemeenschap werd door de franstalige
vleugel van de Koninklijke Belgische Volleybalbond zowel aan de nationale klachtencommissie
als aan de Vlaamse Volleybalbond doorgestuurd. Gelet op het feit dat de aangeklaagde feiten
verband houden met de dopingconfrole en dus los staan van de eigenlijke competitiewedstrijd,
oordeelt de voorzitter van de nationale en landelijke klachtencommissie dat de feiten behandeld
dienen te worden door de landelijke klachtencommissie VVB. Conform de gebruiken in verband
met de uitvoering van beslissingen van de juridische commissies binnen de KBVBV en de WB
dient een sanctie nageleefd te worden zowel in de nationale als in de landelijke en provinciale
competities (zoals overigens een schorsing omwille van dopinggebruik zelf ook voor alle
sportaktiviteiten geldt)

Discussie

De heer Kristof Keirsebilck heeft een omstandige schriftelijke verklaring ingediend; hij wordt
tevens sehoord ter zittins.
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Beraadslaging en motivatie

De feiten zijn bewezen en worden door betrokkene toegegeven.
De landelijke klachtencommissie oordeelt dat de heer Kristof Keirsebilck best wat meer respect
had mogen opbrengen voor de ambtenaren die met het oog op een eerlijke sportcompetitie de

nodige controles uitvoeren maar aanvaardt anderzijds ook de heel bijzondere omstandigheden die
de verhoogde nervositeit van de heer Keirsebilck verklaren.

OMDEZE REDENEN
DE LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE

beslist

de heer lkistof Keirsebilck een voorwaardelijke schorsing van één week op te leggen. De
voorwaardelijT<e strafwordt effectiefindien gelijkaardige feíten zich voordoen voor 30 juni 2014.

De kosten voor de behandeline van deze zaakvallen ten laste van Kristof Keirsebilck.

Aldus met id van stemmen beslist door de landeliike klachtencommissie in zittins van
l7 december 201


