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1. Aangifte:
Door de heer V. Karagantcheff, bestuurslid afdeling West, portefeuillehouder wedstrijdwezen, is bij brief d.d. 5 december 2012 aangifte gedaan ter zake van zeer ernstig
wangedrag door speler E.J. d. V., speler van TTV V. uit Leidschendam.
Dit zeer ernstige wangedrag heeft zich voorgedaan tijdens de op 9 november 2012
gespeelde competitiewedstrijd in de hoofdklasse (poule C) van de reguliere competitie in de
afdeling West van de NTTB, tussen V. 2 – D.W. 1.

2. Aanklacht:
Deze aangifte is aan mij, mr. G. Beelen, voorgelegd als de fungerend aanklager van de
NTTB. Op basis van de dossierstukken, waaronder de aangifte en enkele getuigenverklaringen, is de volgende aanklacht opgesteld:
Dat u, E.J. d. V., als lid van de NTTB en TTV V.,
tijdens de op 9 november 2012 te Leidschendam gespeelde wedstrijd in de
Hoofdklasse competitie, afdeling West van de NTTB, tussen V. 2 en D.W. 1,
wedstrijdnummer, gedurende de gehele wedstrijd doch met name vanaf het moment
dat het dubbelspel werd gespeeld en maar ook tijdens het verdere verloop van de
wedstrijd zich schuldig heeft gemaakt aan zeer ernstig wangedrag dan wel aan
onsportief gedrag.
Dit wangedrag bestond daarbij uit:
a.

het meerdere keren onnodig en demonstratief wegslaan van het
tafeltennisballetje;

b.

het continue klagen op luide toon en hoorbaar voor derden over het feit dat zijn
tegenstander op een hoger (divisie)niveau had gespeeld en dat dit onsportief
gedrag betrof;

c.

het zich op zodanig luidruchtige wijze uiten en continu schreeuwen dat hierdoor
zijn tegenspelers en ook de spelers op de andere tafels in hun concentratie
werden gestoord en zich aan de uitingen ken- en zichtbaar ergerden;

d.

het negeren van het meermalen gedane verzoek van de scheidsrechter, zijnde een
clubgenoot, om zich normaal te gedragen en het blijven volharden in zijn
negatieve gedrag, waardoor deze zich genoodzaakt voelde als scheidsrechter
tijdelijk zijn functie neer te leggen en eerst na aandrang van de spelers van
D. weer in de zaal terugkeerde;

e.

het uiten van verwensingen richting zijn tegenspelers, waaronder “zielenpoten”,
“krijg toch een vette hartverzakking”en “wat ben jij toch zielig, kankerlijer”.

3. Strafbare handelingen:
Hiermee heeft u zich (mogelijk) schuldig gemaakt aan een strafbare handeling en/of
overtreding als bedoeld in:
Artikel 5 onder aanhef en onder a en f van het Tuchtreglement van de NTTB in relatie
tot artikel 3.5.2.1 van de Spelregels

4. Bevoegdheid aanklager:
Op grond van het gestelde in artikel 20 van het Tuchtreglement NTTB is de aanklager
bevoegd een voorstel tot schikking te doen. In combinatie met de relevante bepalingen uit
het Tuchtreglement en Competitiereglement en met in achtneming van de door het bestuur
van de TTV V. opgelegde beperkte schorsing binnen de vereniging, komt de aanklager
vooralsnog ondanks de ernst van de zaak toch tot de conclusie dat in deze kwestie een
dergelijk voorstel kan worden gedaan. Daarbij wordt eveneens rekening gehouden met de
aangeboden schriftelijke excuses.
Het schikkingsvoorstel houdt het volgende aanbod in:
Een schorsing voor een periode van 1 jaar, waarvan ex. artikel 46 lid 1Tuchtreglement
een half jaar (zes maanden) voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar, ingaande
24 januari 2013.
Indien u dit voorstel accepteert, dient u binnen 14 dagen na de dagtekening van deze brief
dit schriftelijk kenbaar te maken aan:
NTTB
t.a.v. Secretariaat Tuchtzaken
Mevr. M. van Dinter
Postbus 600
2700 MD Zoetermeer.
Door uw schriftelijke en onvoorwaardelijke acceptatie vervalt het recht tot tuchtrechtelijke
vervolging.

Indien niet binnen de gestelde termijn door u is gereageerd zal deze tuchtzaak worden
overgedragen aan de tuchtcommissie NTTB. Het systeem van het doen van een aanbod tot
schikking is gebaseerd op een snellere afdoening, waarbij de opgelegde sanctie lager uitvalt
dan gebruikelijk is voor dergelijke overtredingen. Bij schuldigverklaring door de
tuchtcommissie moet u er dan ook rekening mee houden dat de opgelegde sanctie in
beginsel hoger uitvalt.

Zoetermeer, 22 januari 2013
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