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Ter kennis aan : 
 
1. de verzoeker(s) 

VC Par-Ky Menen 
2. de persoon, de club of het orgaan tegen wie de 

vordering is gericht 
Competitieleiding  Volley West-Vlaanderen 
 
 

Ter kennis aan: 
 
1. het Volley-Bondsparket 

secretariaat@volley-bondsparket.be 
2. de betrokken partij 
        VT Kortrijk         
 

 
 

Volley-Tuchtraad, Provinciale kamer West-Vlaanderen 
 
INZAKE: 
Een vordering van VC Par-Ky Menen d.d. 30/04/2019 om de testwedstrijd VT Kortrijk – VC Par-Ky Menen  van 
28/04/2019 (jongens U19) te herspelen. 

verzoeker(s) 
TEGEN: 
Competitieleiding  Volley West-Vlaanderen vertegenwoordigd door Dhr Eddy Degrave, aanwezig op de zitting, 
 

verwerende partij(en) 
OPGEROEPEN: 
VC Par-Ky Menen vertegenwoordigd door Dhr Dirk Vandoolaeghe, secretaris, aanwezig op de zitting, 
VT Kortrijk vertegenwoordigd  door Dhr Fabien Van Ooteghem, secretaris, aanwezig op de zitting, 
 
AANWEZIG OP DE ZITTING: 
Dhr Wim Vanlaethem, coach van VC Par-Ky Menen, 
Dhr Marc Devlieger, coach van VT Kortrijk, 
Dhr Johan Van Riet, voorzitter Volley West-Vlaanderen, 
Dhr Peter Van Speybroeck, ondervoorzitter Volley West-Vlaanderen. 
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 Aangezien VC Par-Ky Menen niet aanwezig was op de  testwedstrijd,  heeft de competitieleider  beslist om dit als 
een niet verwittigd forfait  uit te spreken, met de daaraan verbonden boete voor VC Par-Ky Menen.  
VC Par-Ky Menen is hiermee niet akkoord daar volgens het reglement van Volley West-Vlaanderen de testwedstrijd 
moest gespeeld worden op de provinciale eindronden en niet op de dag erna, waarop VC Par-Ky Menen niet 
aanwezig kon zijn.  
 
Korte samenvatting van de feiten: 
– op 20/4 mondeling bezwaar van VC Menen om de testwedstrijd te spelen op 28/4 
– op 21/4 mail van E. Degrave naar de betrokken clubs met volgende boodschap: 
    “Deze wedstrijd zou eventueel plaatsvinden op zondag 28 april om 14u in Zwevezele” 
    “eventueel “  heeft betrekking op het doorgaan van de wedstrijd en niet op de datum. 
– op 22/4 mail van W.Vanlaethem  aan E.Degrave dat Menen niet kon spelen op 28/4. 
– op 27/4 tornooi om provinciaal kampioen  U19 aan te duiden, geëindigd om 21u10. 
     Dus te laat om dan nog een testwedstrijd te spelen.   
     VT Kortrijk kon alleen op 28/4  en niet op de andere voorgestelde datums de testwedstrijd spelen. 
      E.Degrave heeft dan beslist dat de testwedstrijd gespeeld wordt op 28/4. 
      Wim Vanlaethem werd hiervan nog onmiddellijk verwittigd. 
 
Vordering van de bondsprocureur: 
De bondsprocureur vraagt om niet in te gaan op de vordering van VC Par-Ky Menen,  daar door overmacht de 
testwedstrijd niet gespeeld  kon worden tijdens de provinciale eindronden. Daarom heeft de competitieleider  beslist 
om dit te laten doorgaan de dag erna.  
 
Verklaring van Dhr Wim Van Laethem, coach van VC Par-Ky Menen: 
– VC Par-Ky Menen biedt excuses aan VT Kortrijk. 
– VC Par-Ky Menen heeft het woord “eventueel”  in de mail van E.Degrave verkeerd geïnterpreteerd.  
– VC Par-Ky Menen doet afstand van de vordering om de testwedstrijd te herspelen. 
     Het is praktisch niet haalbaar is of zelfs onmogelijk om de wedstrijd nog te organiseren. 
– VC Par-Ky Menen  vraagt wel om kwijtschelding van de boete. 
 
Verklaring van Dhr Fabien Van Ooteghem, secretaris van VT Kortrijk: 
– VT Kortrijk kon de testwedstrijd niet op een andere datum spelen. 
– VT Kortrijk vindt het erg dat ze daar tevergeefs stonden, want VC Par-Ky Menen had hen niet verwittigd dat ze niet 
zouden komen.  
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