NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND
Tuchtcommissie
Zaak-no: 13-003

UITSPRAAK

Datum: 15 juli 2013
In de zaak tegen:

C.L. S.
BN: -

De aangifte en aanklacht en het verloop van de procedure

1.

Aangifte:

Door mevrouw J. Wijker, HJCL van de NTTB en bondsgedelegeerde tijdens de Nederlandse
Jeugdkampioenschappen 2013, is bij e-mail d.d. 1 mei 2013 aangifte tegen u gedaan ter zake van
wangedrag na afloop van de door u op 28 april 2013 gespeelde halve finalewedstrijd van de
Nederlandse Jeugdkampioenschappen 2013.
2.

Aanklacht:

Op basis hiervan heeft de aanklager NTTB u in staat van beschuldiging gesteld en de volgende
aanklacht geformuleerd:
dat u zich, als lid van de NTTB en TTV W.,
na afloop van de door u op 28 april 2013 gespeelde halve finalewedstrijd van de
Nederlandse Jeugdkampioenschappen schuldig heeft gemaakt aan wangedrag door het
gooien van uw bat en wel zodanig dat deze eerst op uw eigen helft van de tafel kwam,
daarna op de andere helft, vervolgens op de grond terecht kwam en al stuitend verder over
de omheining ging.
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Strafbare handelingen en overtredingen
Hiermee heeft u zich mogelijk schuldig gemaakt aan een strafbare handeling en/of overtreding als
bedoeld in:
Artikel 5 onder aanhef en onder a van het Tuchtreglement (TR) juncto artikel 3.5.2.1.A
Spelregels (wangedrag)
en/in samenhang met
Artikel 5 onder aanhef en onder a, e en f van het Tuchtreglement juncto artikel 10 lid 4 van
de Statuten in combinatie met artikel 9 lid 1 onder a en b Algemeen Reglement
(samengevat: verplichtingen leden NTTB en het niet schaden van belangen van de NTTB en
de tafeltennissport).

3.

Verloop procedure:

De aanklacht en de aangifte zijn op 17 mei 2013 per brief aan u toegezonden. U bent daarbij in de
gelegenheid gesteld om binnen twee weken na dagtekening van deze brief een schriftelijk
verweerschrift in te dienen. Van deze mogelijkheid heeft u per brief gebruik gemaakt, welke op
30 mei 2013 door het bondsbureau van de NTTB is ontvangen.
4.

Dossier:

Het dossier bestaat uit:
a.
b.

de aangifte bij e-mail d.d. 1 mei 2013, gedaan door mevrouw J. Wijker, HJCL van de NTTB
en bondsgedelegeerde tijdens de Nederlandse Jeugdkampioenschappen 2013;
een brief inhoudende een verweerschrift van C.L. S., ontvangen d.d. 30 mei 2013.

5.

De feiten:

Op grond van de stukken van deze tuchtzaak stelt de Tuchtcommissie het volgende vast.
Op 28 april 2013 speelde u een halve finale op de Nederlandse Jeugdkampioenschappen. Deze
wedstrijd werd door veel mensen bekeken. Na afloop van deze wedstrijd gooide u uw batje weg.
Dat batje vloog daardoor via de tafel en de grond over de omheining.
6.

Het verweer

U heeft bevestigd dat u na de bovengenoemde wedstrijd met uw batje heeft gegooid. U heeft
aangeven dat de stress u te veel werd en uw woede verkeerd heeft geuit. Voorts heeft u
aangegeven dat u uw gedrag niet goed vindt en heeft u uw excuses aan de organisatie en aan uw
tegenstander aangeboden. Tenslotte heeft u vermeld dat u met uw club in gesprek bent om
dergelijk gedrag in de toekomst te voorkomen.
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7.

Overwegingen Tuchtcommissie:

Op basis van de hiervoor uiteengezette feiten is de Tuchtcommissie van oordeel dat u overeenkomstig de aanklacht - na afloop van de door u op 28 april 2013 gespeelde halve
finalewedstrijd van de Nederlandse Jeugdkampioenschappen schuldig heeft gemaakt aan
wangedrag door het gooien van uw bat en wel zodanig dat deze eerst op uw eigen helft van
de tafel kwam, daarna op de andere helft, vervolgens op de grond terecht kwam en al
stuitend verder over de omheining ging. De Tuchtcommissie zal dat gedrag kwalificeren als hierna
vermeldt.
De Tuchtcommissie overweegt met betrekking tot de (hoogte van) de op te leggen sanctie dat,
gelet op de hiervoor genoemde bewezen verklaarde feiten en de tuchtrechtelijke kwalificaties die
daaraan door deze commissie zijn verbonden, u tekort bent geschoten als lid van de NTTB en in
het bijzonder als speler die op het hoogste niveau van de Nederlandse competitie acteert. Van een
speler op dat niveau mag namelijk worden verwacht dat deze beseft dat hij tijdens en na
wedstrijden een voorbeeldfunctie vervult tegenover zijn medespelers, tegenstander en publiek.
Naar het oordeel van de Tuchtcommissie bent u hierin tekortgeschoten en heeft u de grenzen van
het betamelijke overschreden.
Aan de andere kant houdt de Tuchtcommissie in uw voordeel rekening met uw jeugdige leeftijd en
met de omstandigheden dat u zich beseft dat uw gedrag niet door de beugel kon en u uw excuses
hebt aangeboden aan uw tegenstander en de organisatie.
8.

De kwalificatie:

Op basis van het voorgaande komt de Tuchtcommissie tot de conclusie dat u zich:
a.
b.

9.

schuldig heeft gemaakt aan wangedrag zoals neergelegd in art. 3.5.2.1 A Spelregels en
daarmee
een strafbare handeling hebt gepleegd als neergelegd in artikel 5 aanhef en onder a en f
TR.
De beslissing:

De Tuchtcommissie van de Nederlandse Tafeltennisbond,
bestaande uit mr. G. Beelen, mr. A. Geerling, mr. A. de Wit en mr. W. Kok;
Gezien de stukken, met inachtneming van de toepasselijke reglementen en oordelend naar recht
en billijkheid;
Besluit:
dat de heer C.L. S. schuldig is aan de in de aanklacht gedraging;
dat hij zich daarmee schuldig heeft gemaakt aan wangedrag en het schaden van de goede
naam van de NTTB en haar geledingen en de tafeltennissport in het algemeen zoals
omschreven in artikel 3.5.2.1. A Spelregels NTTB, hetgeen strafbaar is gesteld in artikel 5
aanhef en onder a en f TR;
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en legt hiervoor ex artikel 44, onder f TR en artikel 46 TR aan de heer C.L. S. de straf op van:
Voorwaardelijke uitsluiting van deelneming aan één (1) wedstrijd te noemen in het
Competitiereglement, met een proeftijd van twee (2) jaar vanaf 15 juli 2013.

Aldus gewezen op 15 juli 2013,

Mr. G. Beelen
Voorzitter TUC

c.c.:

- aangeklaagde;
- mevrouw J. Wijker (HJCL NTTB);
- secretaris TTV W. (de heer J.H. C.);
- voorzitter Commissie van Beroep (prof. mr. H.J.B. Sackers);
- leden Tuchtcommissie;
- directeur NTTB (de heer A. Sialino)
- 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.
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