De heer H. S.
-

Onderwerp
Aanklacht/Sepotbeslissing Tuchtzaak 11-001-a

Datum
14 april 2011

Kenmerk
Breedtesport/MvD/2011.0073

Geachte heer S.,
Aangifte
Door de heer M.G.M. Frijhoff, zaakgelastigde van afdeling Holland Noord van de NTTB, is bij brief
d.d. 28 maart 2011 aangifte gedaan van het staken door u als spelers van het team Spaarne 2 van de
e
competitiewedstrijd Amsterdam ’78 5 – Spaarne 2, in de 2 klasse D van afdeling Holland Noord,
wedstrijdnummer 10716 op 14 maart 2011 te Amsterdam.
In een bijlage gevoegd bij de brief van de heer M.G.M. Frijhoff is een e-mail gevoegd waarin (de
aanklager van de NTTB leest dat) H. S. (Spaarne 2) aangifte doet tegen A. K. (Amsterdam ’78 5) van
een jegens hem door K. tijdens genoemde competitiewedstrijd gepleegde strafbare handeling.

Aanklacht
Als gevolg van deze aangifte stel ik u in staat van beschuldiging en heb ik de volgende aanklacht
tegen u geformuleerd:
dat u,
de op 14 maart 2011 te Amsterdam gespeelde competitiewedstrijd Amsterdam ’78 5 – Spaarne
2, in de 2e klasse D van de afdeling Holland Noord, wedstrijdnummer 10716,
heeft gestaakt;

Strafbare handelingen en overtredingen
Hiermee heeft u zich vermoedelijk schuldig gemaakt aan een strafbare handeling en/of overtreding
als bedoeld in
Artikel 5 onder aanhef en onder a Tuchtreglement in combinatie met artikel 13 lid 1
Competitiereglement;

Verloop procedure
Op grond van de inhoud van de aangifte vergezeld van bijlagen is tevens een aanklacht
geformuleerd tegen A. K.. Gezien de ernst van de daarin verweten gedraging, heb ik besloten geen
gebruik te maken van mijn bevoegdheid A. K. een schikking aan te bieden ex artikel 20 lid 5
Tuchtreglement (hierna TR) en de zaak tegen K. aan te bieden aan de voorzitter van de
Tuchtcommissie met het verzoek een tuchtzaak tegen A. K. aanhangig te maken.

Beslissing
Gezien de inhoud van de aanklacht tegen de heer A. K. zal ik de aanklacht tegen u als spelers van
Spaarne 2 seponeren nu het staken van de competitiewedstrijd u niet kan worden verweten. Er is
sprake van een rechtvaardigingsgrond, nu in redelijkheid niet van u, als spelers van Spaarne 2,
gevraagd kon worden om na het jegens H. S. uitgeoefende lichamelijk geweld de wedstrijd voort te
zetten.

Namens de tuchtcommissie van de
NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND

D. Jeras
aanklager NTTB

cc:

- de heer M.G.M. Frijhoff, zaakgelastigde NTTB afdeling Holland Noord
- secretaris TTV Spaarne (de heer G. M.)
- secretaris TTV Amsterdam ’78 (de heer E.M.J. S.)
- voorzitter Commissie van Beroep (Prof. Mr. H.J.B. Sackers)
- leden TUC

