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Geachte heer van A.,
Aangifte
Door de heer S. v.d. B., speler en tevens aanvoerder van TTV I. 1, is op of omstreeks 15 april 2012
aangifte tegen u gedaan ter zake ernstig wangedrag en mishandeling tijdens de op 14 april 2012 te
Helmond gespeelde wedstrijd S. 1 – TTV I. 1.
Aanklacht
Op grond van de bovenvermelde aangifte bent u door mij, als fungerend aanklager van de NTTB, in
staat van beschuldiging (aanklacht) gesteld. De aanklacht luidde als volgt:
“dat u zich als lid van de NTTB en TTV S.,
gedurende de op 14 april 2012 te Helmond gespeelde wedstrijd tussen S. 1 en
e
I. 1 van de hoofdklasse tijdens en na afloop van de 5 set tussen speelster I. F. (TTV I.) en u:
1.
2.

3.

4.

zich meerdere malen verbaal in negatieve zin (uitschelden) hebt uitgelaten ten opzichte
van uw tegenstander(s);
vervolgens speler S. v.d. B. (TTV I.) na afloop van voormelde set hardhandig hebt
vastgepakt en hem met twee handen bij de keel hebt gegrepen en een wurggreep hebt
ingezet;
waarna een vechtpartij tussen v.d. B. en u is ontstaan waarbij over en
weer (rake) klappen zijn gevallen, waaraan ook uw vader, die als toeschouwer aanwezig
was, heeft deelgenomen. Uiteindelijk zijn spelers van beide verenigingen met behulp
van derden erin geslaagd u weg te trekken en de vechtpartij te beëindigen;
speler v.d. B. als gevolg van uw fysieke handelingen tijdelijk letsel heeft
opgelopen in de vorm van bloeduitstortingen aan zijn keel en een enkelblessure
vanwege een val tijdens de worstelingen.

Met deze gedragingen heeft u, zich (mogelijk) schuldig gemaakt aan:
- overtreding van art. 5 Tuchtreglement (TR) onder aanhef en onder a. in samenhang met hetgeen is
gesteld in art. 3.5.2.1 A van de Spelregels NTTB, i.c. ernstig wangedrag;
en/of
- overtreding van art. 5 Tuchtreglement (TR) onder aanhef en onder d, i.c. mishandeling zoals
verwoord in art. 300 Wetboek van Strafrecht.”

Verloop procedure
U bent in de gelegenheid gesteld om verweer te voeren tegen de aanklacht en heeft daarvan gebruik
gemaakt.
Op 12 juni 2012 heeft u uitvoerig verweer gevoerd tegen de feiten zoals in de aanklacht verwoord,
waarbij uitvoerig en onderbouwd is verwoord dat er van de feiten zoals in de aanklacht verwoord geen
sprake is geweest. Over het bij de keel grijpen van de heer v.d. B. heeft u het volgende aangegeven.
Na afloop van de betreffende wedstrijd passeerde u, op weg naar de kantine, de zittende heer v.d. B.
Deze greep u vast bij het shirt en maakte naar uw zeggen een denigrerende opmerking (‘doe eens
rustig jongetje’). Daarop heeft u in een reflexbeweging en om los te komen uit de greep van de heer
v.d. B. met uw linkerhand naar zijn keel gegrepen. Vervolgens geeft u aan dat het de heer v.d. B. is
geweest die is gaan slaan en schoppen en u met geweld tegen de verwarming heeft aangeduwd
waarbij u rugletsel heeft opgelopen.
Naar aanleiding van dit verweer, dat diametraal tegenovergesteld is aan de aangifte zoals door de heer
v.d. B. gedaan, zijn beide partijen bij schrijven van 3 juli 2012 in de gelegenheid gesteld om
aanvullende bewijs te overleggen.
Op 11 juli 2012 is een brief ontvangen van uw vader die het feitenrelaas in uw brief van 12 juni 2012
onderschrijft.
Er zijn van de zijde van de heer v.d. B. geen aanvullend bewijs noch aanvullende getuigenverklaringen
ontvangen.
Beslissing
Gezien de tegengestelde verklaringen van partijen en daarmee een gebrek aan bewijs van de feiten
zoals in de aanklacht opgenomen, zal ik de aanklacht tegen u seponeren.
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