NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND
Tuchtcommissie

UITSPRAAK

Zaaknummer: 14-001-d
10 maart 2014
In de zaak tegen:
De heer R. v. G.

De aangifte en aanklacht en het verloop van de procedure

1.

Aangifte

Door de heer A.A.M.G. Rooijmans, hoofdscheidsrechter en tevens bondsvertegenwoordiger NTTB
Masters, is op 6 januari 2014 aangifte tegen u gedaan ter zake het als teammanager terugtrekken
van drie spelers van TTV E. & D. T. aan de finaleronde van de op zondag 5 januari 2014 te Leiden
gehouden NTTB Masters 2013.
2.

Aanklacht

Op basis hiervan heeft de aanklager NTTB u in staat van beschuldiging gesteld en de volgende
aanklacht geformuleerd:
Dat u als lid van de NTTB en teammanager van TTV E. & D. T. tijdens de op 5 januari 2014 te
Leiden gehouden NTTB Masters 2013, drie ingeschreven spelers in een zeer laat stadium en kort
voor aanvang heeft teruggetrokken waardoor deze spelers zich schuldig hebben gemaakt aan het
niet nakomen van de op hen rustende verplichting tot deelname. Daardoor zijn zowel de sportieve
-, publiciteit - alsmede de kwalitatieve waarde van dit sportevenement en de aantrekkelijkheid voor
het publiek in negatieve zin beïnvloed, waardoor mede de belangen van de organiserende
vereniging evenals die van de NTTB zijn geschonden.

Strafbare handelingen en overtredingen
Hiermee hebt u zich mogelijk schuldig gemaakt aan een strafbare handeling en/of overtreding als
bedoeld in artikel 5 Tuchtreglement (TR) onder aanhef en onder e. in samenhang met artikel 9,
eerste lid van het Algemeen Reglement (verplichtingen van de leden en niet schaden van belangen).
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3.

Verloop procedure

De aanklacht en de aangifte zijn op 20 januari 2014 per brief aan u toegezonden. U bent daarbij in
de gelegenheid gesteld om binnen 2 weken na dagtekening van deze brief een schriftelijk
verweerschrift in te dienen. Van deze mogelijkheid heeft u bij brief 28 januari 2014 gebruik
gemaakt.
4.

Dossier

Het dossier bestaat uit:
- de aangifte van de heer A.A.M.G. Rooijmans d.d. 6 januari 2014;
- de aanvullende verklaring van de heer A.A.M.G. Rooijmans d.d. 9 januari 2014;
- de getuigenverklaring van de heer J.C. Simons d.d. 10 januari 2014;
- de emailberichten tussen de heer v. G. en de heer I. Heller;
- de beschrijving Verloop en communicatie lotingsprocedure Masters 2013
door de heer I. Heller d.d. 10 januari 2014
- de uitnodiging tot inschrijving voor de NTTB Masters 2013;
- de inschrijfformulieren NTTB Masters 2013 (3x) van de desbetreffende spelers;
- de lotingsprocedure van de NTTB Masters 2013;
- de rapportage van de heer I. Heller d.d. 29 mei 2009 (zie pt.3);
- het verslag van de Planteq Masters 2012;
- het verweerschrift (inclusief bijlagen)

5.

De feiten

Op grond van de stukken van deze tuchtzaak staat het volgende vast:


De spelers B. K.., J. Z. en R. G. - allen spelers van TTV E. & D. T. - waren als deelnemer
ingeschreven voor de NTTB Masters 2013.



De finaleronde op zondag 5 januari 2014 bestond uit een kwartfinale, halve finale en finale.



Op zaterdag 4 januari 2014 om 20.30 uur werd tijdens de loting voor de op zondag te
spelen kwartfinale J. Z. gekoppeld aan R. G.. U was bij die loting aanwezig.



Op zondag 5 januari 2014 is door u, als teammanager van TTV E. & D. T. om 11.10 uur
mondeling een officieel protest ingediend, omdat twee spelers van TTV E. & D. T. in de
kwartfinale tegen elkaar moesten uitkomen. Het protest is door de hoofdscheidsrechter en
tevens bondsvertegenwoordiger afgewezen.
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Op zondag 5 januari 2014 om 12.30 uur is vervolgens door u aan de toernooileiding de
mededeling gedaan dat alle drie spelers van E. & D. T. werden teruggetrokken uit het
toernooi.



Op zondag 5 januari 2014 om 12.40 is door de toernooileiding een omroepbericht gedaan,
waarbij de drie spelers officieel zijn opgeroepen te verschijnen aan de wedstrijdtafels.
Hieraan hebben zij geen gevolg gegeven. Vervolgens zijn de desbetreffende spelers als
niet opgekomen aangemerkt.



Voor de Masters NTTB 2013 golden de “Regels voor loting” d.d. 28-12-2013 (zie bijlage
dossier). Deze regels zijn op 1 januari 2014 na de eerste lotingsronde van 31 december
2013 nog eens verduidelijkt en toegevoegd aan de documenten over de Masters op de
website van de NTTB.



Tussen u en de heer I. Heller (lid toernooileiding) heeft op 29 december 2013 per email een
berichtenwisseling over het onderwerp loting plaatsgehad (zie bijlage dossier).

6.

Het verweer

U heeft in het verweerschrift – zakelijk weergegeven – dat het overheersende gevoel van onrecht,
het gebrek aan beroepsmogelijkheden tijdens het evenement en de directe hoop dat het duidelijk
stellen van een grens een gevoel van urgentie kon oproepen om de tafeltennissport professioneler
te benaderen ten grondslag hebben gelegen aan de beslissing de drie spelers terug te trekken.
Voorts heeft u gewezen op:


de van de Masters afwijkende en meer transparante wijze waarop plaatsing en loting
geschied in zogenoemde “ITTF-World Cup Events”;



de omstandigheid dat u geen kennis heeft kunnen nemen van de lotingsprocedure
aangezien u deze niet heeft kunnen vinden op de website van de NTTB;



het terugtrekken voor de finaledag door een dame in verband met familieverplichtingen
zonder dat daar tuchtrechtelijk consequenties aan zijn verbonden.

Tenslotte heeft u aangegeven dat u als teammanager de verantwoordelijkheid heeft genomen het
volledige team terug te trekken. Dit mede om te voorkomen dat de betrokken spelers een
onmogelijke keuze zouden moeten maken (werkgeversbelang ten opzichte van het
toernooibelang).

7.

Overwegingen Tuchtcommissie

Op basis van de hiervoor uiteengezette feiten overweegt de Tuchtcommissie ten aanzien van de
zaak het volgende.
Vooropgesteld dient te worden dat u voor aanvang van het evenement op de hoogte had kunnen
zijn van de geldende regels ten aanzien van de loting. Vast staat dat u als teammanager van E. &
D. T. de drie deelnemende spelers van deze vereniging kort voor aanvang van de kwartfinales
van de NTTB Masters op zondag 5 januari 2014 heeft teruggetrokken.

3

Na afwijzing van het door u ingediende protest ten aanzien van de koppeling van beide spelers
van E. & D. T. aan elkaar in de kwartfinale had het op uw weg als teammanager van E. & D. T.
gelegen uw gevoel van onrecht en/of het gebrek aan beroepsmogelijkheden en/of verdere
professionalisering van de tafeltennissport ter sprake te brengen binnen de daarvoor
verantwoordelijke geledingen van de NTTB.
Alle door u aangevoerde omstandigheden laten onverlet dat u door uw handelwijze schade heeft
toegebracht aan de tafeltennissport in het algemeen en het evenement in het bijzonder. Hieraan
doet niet af dat “ITTF-World Cup Events” op een andere wijze worden vormgegeven en dat u –
naar u stelt – geen kennis heeft kunnen nemen van de regels ten aanzien van de loting. Deelname
aan het evenement impliceert immers dat u akkoord bent gegaan met de geldende regels voor dat
evenement. Ten aanzien van de afmelding van de dame in het damestoernooi in verband met
familieverplichtingen merkt de tuchtcommissie op dat het onder de verantwoordelijkheid van de
hoofdscheidsrechter valt hier al dan niet tegen op te treden. Dit staat niet ter beoordeling van de
tuchtcommissie.
8.

De kwalificatie

Op basis van het voorgaande komt de Tuchtcommissie tot de conclusie dat u zich:
a. schuldig heeft gemaakt aan hetgeen u in de aanklacht is ten laste gelegd en
b. een strafbare handeling hebt gepleegd als neergelegd in artikel 5 Tuchtreglement (TR)
onder aanhef en onder e. in samenhang met artikel 9, eerste lid van het Algemeen
Reglement (verplichtingen van de leden en niet schaden van belangen).

9.

De beslissing

De Tuchtcommissie van de Nederlandse Tafeltennisbond,
bestaande uit mr. A. Geerling, mr. A. de Wit, mr. W. Kok en mr. R. Lammerts.
Gezien de stukken, met inachtneming van de toepasselijke reglementen en oordelend naar recht
en billijkheid;
Besluit:
dat de heer R. v. G. schuldig is aan de in de aanklacht beschreven gedragingen (kort
samengevat: het schenden van de belangen van de NTTB)
en legt hiervoor op grond van artikel 44, onder c, in samenhang met artikel 45, eerste lid van
het Tuchtreglement de sanctie op van:
een geldboete van € 400,00 (vierhonderd euro) waarvan € 150,00 (honderdvijftig euro)
voorwaardelijk.
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Aldus gewezen op 10 maart 2014 te Arnhem,
Namens de tuchtcommissie van de
NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND

Mr. A.M.F. Geerling

cc.:

- De heer A.A.M.G. Rooijmans
- Secretaris TTV E. & D. T. (mevrouw E.J.M. v. V.)
- HB-lid wedstrijdzaken NTTB (de heer J.C. Simons)
- Directeur NTTB
- Voorzitter CvB (Prof. Mr. H.J.B. Sackers)
- Leden TUC

Tegen deze uitspraak is krachtens artikel 16 juncto artikel 52/53/54 Tuchtreglement binnen een maand nadat
deze uitspraak door het Bondsbureau is verzonden voor aanklager en/of aangeklaagde(n) 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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