NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND
Tuchtcommissie
Zaak-no.:
11- 002 a

In de zaak van :
TTV A.
versus S H / TSB
en/of E.

UITSPRAAK

Datum:
10 april 2011

De aangifte en aanklacht en het verloop van de procedure

Aangifte
Door de heer H. is namens het bestuur van TTV A. bij brief d.d. 1 april 2011 officieel een
klacht ingediend van overtreding van artikel 3.5.3.1 van de Spelregels door
TTV S H / TSB 1 en/of TTV E. 1 tijdens de op 26 maart 2011 tussen genoemde teams
gespeelde competitiewedstrijd in de kampioenspoule van de landelijke jeugdcompetitie.
Aanklacht
De aangifte is ter beoordeling voorgelegd aan de aanklager van de NTTB, de heer mr. D.
Jeras. De aanklager heeft besloten geen van de bij de wedstrijd betrokken verenigingen in
staat van beschuldiging te stellen en stelt de tuchtcommissie voor de aangever niet
ontvankelijk te verklaren in zijn aangifte (klacht). Voor de motivering van dit besluit wordt
verwezen naar de bij deze brief gevoegde bijlage.

De totstandkoming beslissing
De tuchtcommissie van de Nederlandse Tafeltennisbond,
bestaande uit mr. G. Beelen (voorzitter), mr. T. de Wit en mr. A. Geerling;
Gezien de stukken, het voorstel van de aanklager NTTB, met inachtneming van de
toepasselijke reglementen en oordelend naar recht en billijkheid;

Besluit:
De tuchtcommissie besluit het voorstel van de aanklager over te nemen en aangever niet
ontvankelijk te verklaren.
Aldus gewezen op 10 april 2011 te Didam,

Mr. G. Beelen
Voorzitter TUC

Bijlage : één (1)

i.a.a.

Bestuur TTV A. (de heer C. H.)
HJCL (mevrouw J. Wijker)
Secretaris TTV S H / TSB (de heer C. V.)
Secretaris TTV E. (de heer E. U.)

Hoofdbestuurslid wedstrijdzaken (de heer H. van Haaren)
Voorzitter Commissie van Beroep (Prof. Mr. H.J.B. Sackers)
Leden Tuchtcommissie
Bondsbureau Nederlandse Tafeltennisbond

Tegen deze uitspraak is krachtens artikel 16 juncto artikel 52 Tuchtreglement binnen een maand
nadat deze uitspraak door het Bondsbureau is verzonden voor aanklager en/of aangeklaagde(n)
(zie artikel 53 Tuchtreglement) beroep mogelijk bij de Commissie van Beroep. In artikel 55
Tuchtreglement is bepaald dat door het instellen van beroep de uitvoering van de schorsing of
maatregel wordt opgeschort tenzij de Commissie van Beroep anders bepaalt.

NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND
Aanklager NTTB

Bijlage bij brief TUC
d.d. 10-04-2011

Zaak nummer: 11-002a
tegen:
TTV S H / TSB
TTV E.

Aanbieding aan voorzitter Tuchtcommissie
Als gevolg van de hieronder vermelde beslissing bied ik u hierbij ingevolge artikel 15 TR aan:
- de aangifte gedaan door het bestuur van TTV A., namens deze C. H.
(voorzitter) d.d. 1 april 2011;
met het advies TTV A. niet ontvankelijk te verklaren in haar klacht.

Aangifte
Door de heer H. is namens het bestuur van TTV A. bij brief d.d. 1 april 2011 officieel een
klacht ingediend (de aanklager NTTB leest dit als: aangifte gedaan) van overtreding van
artikel 3.5.3.1 van de Spelregels door TTV S H / TSB 1 en
TTV E. 1 tijdens de tussen genoemde teams gespeelde competitiewedstrijd in de
kampioenspoule van de landelijke jeugdcompetitie.

Niet ontvankelijk
Op grond van de hieronder weergegeven relevante artikelen uit het Competitiereglement
NTTB, uitgave juli 2010
Deel I
Hoofdstuk 1 Inleiding
Artikel 2 Spelregels
Competitiewedstrijden worden gespeeld volgens de voor de NTTB geldende spelregels zoals
gepubliceerd in de publicatie "Tafeltennisspelregels". Elke lid-vereniging is verplicht de meest
recente door de NTTB goedgekeurde uitgave van de "Tafeltennisspelregels" bij elke
competitiewedstrijd in de speelzaal aanwezig te hebben.

Deel II Algemene bepalingen voor alle competities
Hoofdstuk 4 Maatregelen en sancties
Artikel 10 Boetes en maatregelen
1. Overtreding van enige bepaling van dit reglement kan, voor zover het oordeel
daaromtrent niet is voorbehouden aan de Tuchtcommissie, worden bestraft met een
boete.
4. De betrokken competitieleider is bevoegd de in lid 2 genoemde boetes op te leggen.
Hij kan daarbij verdere maatregelen nemen om een normaal verloop van de competitie te
waarborgen.

6. Tegen opgelegde boetes en/of genomen maatregelen is binnen 21 dagen nadat deze ter
kennis van de lid-vereniging zijn gebracht beroep mogelijk bij het hoofdbestuur
(landelijke competitie), het betrokken afdelingsbestuur (afdelingscompetities). Het
hoofdbestuur of het betrokken afdelingsbestuur kan opgelegde boetes of genomen
maatregelen wijzigen of ongedaan maken.
Artikel 12 Overige protesten
Protesten welke geen verband houden met het materiaal of de speelzaal, kunnen, voor zover
hoofdstuk 5 van het Tuchtreglement niet van toepassing is, worden ingediend bij de
betrokken competitieleider.
Artikel 14 Misdragingen
Indien een team zich naar het oordeel van de betrokken competitieleider ernstig misdraagt,
kan het uit de competitie worden genomen. De gevolgen hiervan zijn dezelfde als bij het
terugtrekken van een team, met dien verstande dat de gedragingen van de betrokken
spelers kunnen worden aangemerkt als strafbare handelingen in de zin van hoofdstuk 2 van
het Tuchtreglement.

Hoofdstuk 5 Organisatie van de competities
Artikel 15 Leiding
1. De algemene leiding van de landelijke competities berust bij het hoofdbestuur. Deze taak
wordt, met inachtneming van artikel 15 lid 3 van de Statuten, door het hoofdbestuur
gedelegeerd aan de HCL en de HJCL.

In combinatie met de relevante bepalingen uit het Tuchtreglement, kom ik tot de conclusie
dat het niet aan de Tuchtcommissie is voorbehouden om een oordeel te vellen over
mogelijke overtredingen van de Spelregels. Derhalve dient de klacht niet aan de
Tuchtcommissie maar aan de HJCL te worden voorgelegd.

Zoetermeer, 06 april 2011

Namens de tuchtcommissie van de
NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND

D. Jeras
aanklager NTTB

