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Aangifte
Door P. Boon, lid werkgroep Eredivisie NTTB, van de NTTB, is op 30 mei 2011 aan het
secretariaat Tuchtzaken NTTB verzocht een mogelijk geval van staking door speler N. v. d.
L. aan de tuchtcommissie voor te leggen. Deze speler heeft tijdens de op 23 april jl.
gespeelde halve finale wedstrijd W./W. – HJ M., wedstrijdnummer 19304 in de eredivisie,
geweigerd de 6e set te spelen zonder opgaaf van reden, althans niet voorafgaand aan de
6e set aan (één van) de beide scheidsrechters aangegeven wat de reden was om niet te
spelen. Na afloop van de wedstrijd heeft hij bij één van de scheidsrechters gemeld dat hij
geblesseerd zou zijn.
De werkgroep Eredivisie, waarin de HCL Eredivisie, als Voorzitter optreedt, heeft naar
aanleiding van deze gebeurtenis het team van HJ M. als niet voltallig opgekomen
beschouwd en daarvoor aan de vereniging HJ M. een boete opgelegd van € 113, 50.
Bij het vaststellen van de eindstand van de wedstrijd zijn de partijen van N. v. d. L. met een
reglementaire 0 aangemerkt.
Op verzoek van de aanklager heeft de heer Boon op 31 mei 2011 de aangifte schriftelijk
bevestigd, waarna de aanklager het dossier heeft samengesteld teneinde te bezien in
hoeverre een aanklacht moet worden opgesteld.
Twee dagen later doet de heer Boon de aanklager het verzoek de zaak tot 3 juni aan te
houden omdat hij nader overleg wil voeren binnen de werkgroep en mogelijk de aangifte wil
intrekken.
Op 3 juni 2011 meldt de heer Boon, namens de werkgroep, dat bij nadere informatie bij
coaches van de betrokken verenigingen, er nieuwe feiten ter sprake zijn gekomen en dat er
door de werkgroep nader dossieronderzoek is ingesteld en intern overleg is gepleegd.
Uitkomst daarvan is dat de werkgroep tot de constatering komt dat er sprake is (geweest)
van overmacht. De werkgroep doet de aanklager het verzoek de zaak terug te geven aan de
werkgroep voor verdere afhandeling.
Naar aanleiding van bovenstaande concludeer ik dat, nu na overdracht van de zaak aan de
aanklager door partijen nader overleg is gevoerd, hetgeen in strijd is met de
onderzoeksprocedure. Zodra de zaak in handen is gegeven van de aanklager of na de
aanklacht bij de tuchtcommissie ligt, dienen partijen zich te onthouden van verder onderzoek
en overleg. Uiteraard is het wel toegestaan (nadere) getuigenverklaringen en/of nieuwe
feiten en omstandigheden ter aanvulling op het dossier aan te dragen.

Op grond van vorenstaande concludeer ik dat verder onderzoek en een objectieve
beoordeling niet langer mogelijk is.
Dit betekent dat ik de zaak tegen N. v. d. L. seponeer.
Voor de volledigheid merk ik op dat tegen deze beslissing geen beroep open bij de
Commissie van Beroep van de NTTB.

Zoetermeer, 9 juni 2011

Met vriendelijke groet,
namens de tuchtcommissie van de
NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND

G. Beelen
Fungerend aanklager

i.a.a. :

- leden TUC
- secretaris HJ M. (mevrouw L. G.)
- leden werkgroep Eredivisie
- HB lid wedstrijdzaken (de heer H. van Haaren)

