SPORTRECHTBANK
OPENBARE ZITTING VAN 17 JUNI 2014
________________________________________________________________________
De Sportrechtbank heeft volgend vonnis geveld, inzake
DAEMS RACING,
Titularis van de internationale teamlicentie n°906007, toegekend door de RACB
SPORT
WERDEN GEHOORD :-

- Mr. Gérard MARTIN, in zijn hoedanigheid van
Sportprocureur (Gerechtelijke Verslaggever) ;
- M. Karel DAEMS (« vader » en team manager) ;
- M. Jan DAEMS (« zoon »).

__________________________________________________________________________________
De procedure werd vervolgd in het Nederlands.
Gezien de stukken die werden neergelegd bij de Rechtbank en gezien de mondelinge
vorderingen van de Sportprocureur en de uitleg van de heren DAEMS.
Het debat werd gesloten nadat geen van de aanwezigen het woord nog had gevraagd en
na beraadslaging heeft de Sportrechtbank volgend tegensprekelijk vonnis geveld:
1. VOORWERP VAN DE PROCEDURE :
Het team DAEMS werd op verzoek van de Sportprocureur voor de Rechtbank gedaagd
wegens inbreuk op art. 2 van de Gerechtelijke Procedure, meer bepaald het onsportief
of onbeleefd gedrag van zijn team manager, dhr Karel DAEMS tijdens de BNL Karting
Series te Genk, op 13/04/2014.
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2. ONTVANKELIJKHEID VAN DE PROCEDURE :
Het betreft Tuchtrechtelijke procedures die vallen binnen de bevoegdheid van de
Sportprocureur en zijn bijgevolg ontvankelijk.
3. DE FEITEN :
Op zondag 13/04/2014, omstreeks 17:15, had Dhr Karel DAEMS een gesprek met
Dhr Wim HALLERS (Wedstrijdleider) en een Engelstalige piloot.
Toen Dhr HALLERS de hand wilde schudden van Dhr DAEMS, trok die laatste zijn
hand weg en spuwde in de richting van de hand van Dhr HALLERS (maar er naast op
de grond). Daarna begon Dhr DAEMS te schelden en riep dat de wedstrijdleiding er
niets van bakte, dat iedereen beter thuis was gebleven, dat de start niet goed was en
dat Dhr DE KLEIN niet geschikt was als starter, enz,…
Toen Dhr William WATTÉ (karting manager RACB SPORT) vroeg wat er aan de hand
was, keerde de Dhr DAEMS zich tegen hem en gedroeg zich ten aanzien van Dhr
WATTÉ eveneens op een agressieve manier.
Ondanks de herhaaldelijke vraag om meer uitleg te geven over de reden waarom Dhr
DAEMS zich op deze manier gedroeg, bleef de scheldtirade duren. In deze scheldtirade
moest ook de rest van de wedstrijdleiding het ontgelden. Er kwam maar een einde aan
het getier van de heer DAEMS, wanneer deze laatste zich omkeerde en vertrok.
De volgende feiten dienen ook vermeld te worden:
-

Het weekend voordien in Genk (Rotax Max Eurochallenge) werd door bijna iedereen
erkend als een zeer onsportieve meeting.
Er het weekend voordien verschillende medische interventies nodig waren door
ongevallen ten gevolge van agressief rijgedrag.
Ee wedstrijdleiding voor het BNL weekend, in akkoord met het college van
Sportcommissarissen, is het gehele weekend zeer streng en kordaat opgetreden.
Op de twee briefings gedurende het BNL weekend werd nog eens extra de nadruk
gelegd op de nood aan respect op en naast het circuit.
De heer Karel DAEMS is verantwoordelijk voor zijn eigen, omvangrijk team.
De heer Karel DAEMS heeft vanwege zijn leeftijd en ervaring een "voorbeeldfunctie"
voor verschillende jongeren in de karting.
De heer Karel DAEMS heeft de reputatie dat wanneer hij naar de Start/Finish
komt hij altijd wel iets negatiefs te melden heeft.

4. BEOORDELING :
Beide heren Karel en Jan DAEMS hebben voor de Sportrechtbank met glans bewezen :
-

dat karting een echte passie is voor hen beiden (zo vader, zo zoon) ; tot dusver vrij
sympathiek dus ;

-

dat zij een zeer kort lontje hebben, opvliegend zijn en imponerend kunnen
overkomen ten aanzien van anderen (opnieuw zo vader, zo zoon); problematisch.

3

Beide heren, zowel Karel als Jan DAEMS, erkennen de feiten, maar zij rechtvaardigen
deze door een lange rist verwijten aan de hele organisatie van de kartingsport, door
gewag te maken van verscheidene mankementen, door te verwijzen naar de
onbekwaamheid van een heel aantal personen, enz.
Ongeacht de omstandigheden, hoort het asociale gedrag dat de heer Karel DAEMS
vertoonde absoluut niet thuis in de autosport, in de sport in het algemeen en al
helemaal niet in het bijzijn van opgroeiende kinderen.
Men kan niet van iedereen verwachten dat hij zich met de verfijnde houding van een
Britse Lord gedraagt, maar een minimum aan fairplay, beleefdheid en sociale
vaardigheden mag en moet geëist worden van alle deelnemers van de autosport. Bij
gebreke hieraan zou de gezelligheid en samenhorigheid in de autosport verdwijnen,
wat ten zeerste moet worden voorkomen en vermeden.
Bovendien was specifiek aangekondigd dat geen enkele vorm van agressie zou worden
geduld tijdens het hele weekend, gezien de feiten die zich het weekend ervoor hadden
afgespeeld.
Indien Dhr. DAEMS klachten heeft, dient hij zich te richten tot de bevoegde
sportinstanties en deze op een rustige en beleefde manier op de hoogte te brengen van
de vermeende problemen. Dit is de enige manier om mogelijke verbeteringen aan te
brengen naar de toekomst toe. Het heeft geen zin om deze problemen niet bij de
bevoegde instanties aan te kaarten, te blijven mokken en dan te ontploffen...
Er moet dan ook een gepast gevolg aan het gedrag van Dhr. DAEMS worden gegeven,
hetgeen betekent dat een straf zich opdringt.
Dhr Karel DAEMS merkt op dat een opschorting van de teamlicentie tot gevolg zou
hebben dat zijn hele team niet kan rijden.
Het komt echter aan Dhr. DAEMS zelf toe om zich op een manier te gedragen dat het
rijplezier van zijn teamleden niet in het gedrang komt.
Een echte teamleider is niet diegene de het luidst schreeuwt, doch diegene die het
goede voorbeeld geeft en tegelijk zijn team leidt.
Er wordt in ieder geval van een teamleider verwacht dat hij zich te allen tijde beheerst.
OM DEZE REDENEN
Oordeelt de Sportrechtbank in eerste instantie en op tegenspraak:
-

Zegt dat de vervolgingen ontvankelijk en gegrond zijn ;

-

Zegt dat Dhr Karel DAEMS art. 2.e van de Gerechtelijke Procedure heeft
geschonden (onsportief of onbeleefd gedrag tijdens een competitie) ;
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-

Schorst alle licenties van het team DAEMS RACING gedurende één jaar ;

-

Zegt dat deze straf zal geschorst worden gedurende één jaar en dat de straf vervalt
indien er geen nieuwe inbreuk tijdens deze duur van één jaar wordt gepleegd;

-

Veroordeelt DAEMS RACING tot de kosten van het geding, zijnde 600 €.

Alzo geoordeeld op de openbare terechtzitting van 17 juni 2014, alwaar zetelden:

Jean-Pierre MIGEAL
Voorzitter

Philippe NORMAND
Rechter

André VANSTEYVOORT
Rechter

