KONINGLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND
CENTRALE SCHEIDSRECHTER COMMISSIE
________________________________________________________________________
Proces-verbaal van de vergadering van 15/05/2018
Aanwezig:

Verontschuldigd:

MERLOT Léon, Voorzitter
VANAUTRYVE Stefan, secretaris
DIEU Stéphane Leden
D’HOSSCHE Alain, leden
RYCKAERT Rik, Vicevoorzitter
KNOCKAERT Paul, aanduiding en opvolging scheidsrechters

1.- Réclamation match U15 ROSC - RDM
CCA nam kennis van de klacht tussen RDM en de mail van de voorzitter ROSC.
Worden uitgenodigd en zijn aanwezig op de vergadering Simon Maertens voor RDM, coach tijdens de
wedstrijd en Luc Timmerman vertegenwoordiger van ROSC.
Op verzoek van de Voorzitter Leon Merlot, Luc Timmerman is het ermee eens zonder voorbehoud dat de
procedure wordt gedaan in het Frans.
Uitleg en aanvullende informatie wordt verstrekt door Simon Maertens:
- kort voor de wedstrijd, gezien de afwezigheid van de scheidsrechter, de afgevaardigde RDM Demets Pierre
nam telefonisch contact met de voorzitter en de secretaris van RDM. Hij werd gevraagd een klacht in te dienen
over wat er aan het einde van de ontmoeting was gebeurd.
- Simon Maertens begon een discussie met de afgevaardigde van ROSC , de heer Pannecoucke, om een
oplossing te bieden om de wedstrijd te spelen, Er was geen tussenkomst van Mr Demet tijdens deze discussie.
- Bij het ontbreken van neutrale arbiter, was de enige om aan Luc Timmerman te vragen de wedstrijd te
fluiten.
- Geen specifieke opmerkingen over de toepassing van de reglementen door L. Timmerman, S. Maertens denkt
dat de uitkomst van de wedstrijd anders zou zijn met een officiële scheidsrechter.
Uitleg en aanvullende informatie wordt verstrekt door Luc Timmerman:
- Hij bevestigd het gezamenlijk verzoek van S. Maertens en de heer Pannecoucke te hebben gekregen boot het
leiden van deze wedstrijd.
- Voor het aanvaarden, overwoog hij de mogelijkheid om de wedstrijd niet te laten spelen indien één van
beide clubs weigert.
- Hij betreurt de houding van de afgevaardigde van RDM, na vermelding van de klacht en ondertekenen van
het wedstrijdformulier, ging hij weg zonder de officials te bedanken of te wachten op zijn exemplaar van het
wedstrijdformulier.
Na Simon Maertens en Luc Timmerman te hebben gehoord,
Gezien de scheidsrechter niet was gekend tijdens de communicatie van wijzigingen dat weekend
Gezien de procedure voor het vervangen van een afwezige scheidsrechter is gevolgd,
Gezien de keuze van de plaatsvervangende scheidsrechter werd gemaakt in onderlinge overeenstemming
tussen de twee clubs,
Gezien er geen reserve scheidsrechter was aangeduid voor de wedstrijd
De centrale scheidsrechters commissie beslist na overleg dat de score van de wedstrijd van 21 april 2018 en
blijft behouden en dat de wedstrijd niet moet worden herspeeld.
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De gedetailleerde beslissing wordt door de secretaris-generaal aan de clubs meegedeeld.
Léon Merlot
Voorzitter

Stefan Vanautryve
Secretaris
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