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“Bij forfaitnederlaag gaan we in beroep”
GESCHORSTE WEDSTRIJD LEOPOLDSBURG - VOSSELAAR VOLGENDE WEEK TER ZITTING

“Bij forfaitnederlaag gaan we in beroep”
De geschorste wedsrijd tussen 
ESK Leopoldsburg en Vos-
selaar krijgt een serieuze staart. 
Volgende week woensdagnamid-
dag 14 december zal deze zaak, 
in openbare zitting, verschijnen 
voor het sportcomité van discipli-
naire zaken. Thibault De Gendt, 
secretaris van de betreffende 
dienst, licht toe. “Omwille van 
de uitzonderlijkheden van deze 
feiten hebben we deze wedstrijd 
al volgende week gepland. We 
roepen de scheidsrechter en zijn 
assistenten op, net als afvaardi-

gingen van beide clubs. Welke 
strafmaat er toegepast wordt, kan 
ik uiteraard niet voorspellen. Bij 
mijn weten zijn deze feiten nooit 
eerder vertoond. Veel pistes zijn 
daarom mogelijk: een forfaitne-
derlaag voor één van de clubs, of 
zelfs een dubbele forfait. De optie 
om de wedstrijd te laten herspelen 
blijft ook mogelijk.”
De match werd door de scheids-
rechter stilgelegd omdat de vader 
van de ESK-doelman het veld 
oprende en een Vosselaar-speler 
een duw gaf. De scheidsrechter 
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wilde het duel opnieuw op gang 
fluiten, maar de spelers van Vos-
selaar weigerden nog het veld te 
betreden. Daarop schorste de 
scheids de wedstrijd. “Leopolds-
burg kan de supporter als getuige 
oproepen. Wij kunnen de man 
geen stadionverbod opleggen, dat 
is iets voor Binnenlandse Zaken. 
Wel kan de betreffende toeschou-
wer via de club een boete opgelegd 
krijgen en/of van de bondslijsten 
geschrapt worden als hij eventueel 
een bestuursfunctie uitoefent.”
“Ook voor ons is dit de eerste keer 

dat we zoiets meemaken”, reageert 
gerechtigd correspondent Bert 
Verbueken. “Met een forfaitneder-
laag gaan we zeker niet akkoord 
omdat de club geen schuld treft. 
De wedstrijd kon bovendien zon-
der problemen hernomen worden. 
Dat was ook de bedoeling van de 
scheidsrechter, maar Vosselaar 
wilde niet. Als we verliezen met 
forfait gaan we zeker in beroep. 
De papa van onze doelman heeft 
trouwens enorm veel spijt over zijn 
daden en hij neemt ook alle boetes 
voor zijn rekening.” GeSi/JMu 
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De 3 markante ‘feiten’ van derde en vierde nationale


