NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND
Tuchtcommissie
Zaak-no: 14-011-a

UITSPRAAK

Datum: 29 december 2014
In de zaak tegen:
De heer J.G. v.d. H.
Bondsnummer: -

De aangifte en aanklacht en het verloop van de procedure
1.

Aangifte

Door mevrouw I. de Graaf, afdelingsmanager ZuidWest, is op 21 oktober 2014 aangifte tegen u
gedaan ter zake een vechtpartij tussen u en een tegenstander tijdens de op 16 oktober 2014 te G.
gespeelde competitiewedstrijd U. 13 – N. 11, met als gevolg het staken van die wedstrijd.
Op maandag 10 november 2014 zijn betrokkenen opgeroepen voor een te houden mondeling
onderzoek. Op die dag is een aantal verklaringen afgelegd die in het dossier zijn gevoegd.
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 speler van TTV U.
tijdens de op 16 oktober 2014 te G. gespeelde competitiewedstrijd, wedstrijdnummer - in klasse 7
groep E van de afdeling ZuidWest, na afloop van de 3e set naar de kantine heeft begeven en
vervolgens:
1. aan een tafel bent gaan zitten en daar ten minste een glas bier hebt gedronken nadat u
daarvoor (middag en begin avond) reeds enige biertjes had gedronken;
2. na de 4e set (dubbel) een van de tegenspelers, i.c. B. H. bij u aan tafel ging zitten en
vervolgens op een denigrerende wijze uitlatingen heeft gedaan over het door u vertoonde
spel in de door u dik verloren 3e set;
3. na een door u gedaan verzoek om daarmee op te houden B. H. wederom negatieve
opmerkingen heeft gemaakt over het vertoonde spel; waarna de discussie tussen u beiden
in heftigheid toenam;
4. u daarop beiden bent gaan staan en u een duw gaf aan B. H., waarna hij u een tik in het
gezicht heeft gegeven, overigens zonder daarbij letsel toe te brengen;
5. u vervolgens uw tegenspeler uitnodigde mee naar buiten te gaan onder toevoeging van de
volgende woorden: “wil je het op deze manier, dan kom maar mee naar buiten, dan lossen
we het op die manier op”;
6. u daarna beiden naar buiten bent gegaan, waarna handtastelijkheden begonnen, waarbij u
als eerste een duw kreeg van B. H. waarna u hem een duw hebt gegeven en een trap
tegen zijn achterwerk hebt uitgedeeld;
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7. uw tegenspeler B. H. als gevolg hiervan is gevallen en, terwijl hij half op de grond lag,
u nog een trap tegen zijn gezicht uitdeelde, met letsel als gevolg waarbij zijn linker wang dik
werd en nadien bleek dat er sprake was van verkleuring en een bloeduitstorting.
8. als gevolg van al deze handelingen is op voorstel van het team van N. 11 met instemming
van het team U. 13 besloten niet verder te spelen en is de wedstrijd gestaakt. Ter zake het
staken van de wedstrijd zal voor beide teams separaat een aanklacht worden opgesteld.
Strafbare handelingen en overtredingen
Door deze handelingen 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, zijnde wangedrag en handtastelijk
optreden;
 overtreding van art. 5 Tuchtreglement (TR) onder aanhef en onder d. zijnde overtreding van
artikel 300 van het Wetboek van Strafrecht, i.c. (eenvoudige) mishandeling;
 overtreding van art. 5 Tuchtreglement (TR) onder aanhef en onder f. en in samenhang met
9 lid 1 van het Algemeen Reglement (verplichtingen van de leden en niet schaden van
belangen NTTB en tafeltennissport).
3.

Verloop procedure

De aanklacht is op 18 november 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 geen gebruik gemaakt.

4.

Dossier

Het dossier bestaat uit:
a.

b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

de aangifte bij e-mail d.d. 21 oktober 2014, gedaan door mevrouw I. de Graaf,
afdelingsmanager ZuidWest, met als bijlage het wedstrijdformulier van bovengenoemde
competitiewedstrijd;
een e-mail van d.d. 22 oktober 2014 van R. v.d. E., voorzitter van TTV N., met als
bijlage een verslag van het incident door de drie spelers van N. 11;
een e-mail d.d. 25 oktober 2014 van J. F., voorzitter van TTV U., met als bijlage een
verslag van het incident door de drie spelers van U. 13;
een e-mail van I. de Graaf d.d. 27 oktober 2014;
een proces-verbaal van verhoor van J.G. v.d. H. door de aanklager NTTB van
10 november 2014;
een proces-verbaal van verhoor van B. H. door de aanklager NTTB van
10 november 2014;
een proces-verbaal van verhoor van N. v. B., W. R. en H.F.M. v. D. door de aanklager
NTTB van 10 november 2014;
de aanklacht van de aanklager NTTB d.d. 18 november 2014.
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5.

De feiten

Op grond van de stukken van deze tuchtzaak stelt de Tuchtcommissie het volgende vast.
a. Op 16 oktober 2014 in G. werd de competitiewedstrijd tussen TTV U. 13 en TTV N. 11,
wedstrijdnummer -, klasse 7 groep E afdeling ZuidWest gespeeld.
b. Na de vierde set zat J.G. v.d. H. samen met B. H., speler van N., aan een tafel. B. H.
maakte negatieve opmerkingen over het spel van V. d. H..
c. Vervolgens duwde v.d. H. H.
d. V.d. H. heeft verklaard dat H. hem daarop een tik in het gezicht gaf.
B. H. heeft daarover verklaard dat hij zich dat niet kan herinneren. Er zijn geen getuigen die
dit hebben gezien. De tik die H. zou hebben gegeven, kan daarom niet worden bewezen.
e. Na de duw gingen H. en v.d. H. op initiatief van v.d. H. naar buiten.
f. Op grond van de verklaringen van v.d. H. en H. wordt vastgesteld dat v.d. H. buiten H. een
duw heeft gegeven en hem in het gezicht heeft geschopt.
g. Door deze mishandeling was de wang van H. dik en blauw, waarvan hij een aantal dagen
last heeft gehad.
h. Na dit incident is de wedstrijd gestaakt.
6.

Overwegingen Tuchtcommissie

J.G. v.d. H. heeft tijdens een competitiewedstrijd zijn tegenstander, B. H., mishandeld, onder meer
door hem in zijn gezicht te schoppen. De aanleiding van deze mishandeling was een aantal
negatieve opmerkingen op het spel van v.d. H.. Als gevolg van deze mishandeling heeft B. H.
letsel opgelopen.
Dergelijke ernstige misdragingen horen niet thuis bij welke sportbeoefening dan ook. Door aldus te
handelen heeft v.d. H. bij zowel H. als bij anderen die die avond aanwezig waren, gevoelens van
onveiligheid veroorzaakt en heeft v.d. H. de tafeltennissport in een kwaad daglicht gesteld. Daarbij
is mede van belang dat tafeltennis geen contactsport is en de gedragingen dus geen reactie waren
op fysiek contact met een tegenstander. De Tuchtcommissie rekent v.d. H. dat zwaar aan en acht
een schorsing van aanzienlijke duur op zijn plaats.
Anderzijds acht de Tuchtcommissie het van belang dat hij spijt heeft betuigd en niet eerder door de
Tuchtcommissie is veroordeeld. Voorts houdt de Tuchtcommissie er bij de strafoplegging rekening
mee dat hij door zijn eigen tafeltennisvereniging al voorlopig is geschorst.
Gelet op alle omstandigheden is de Tuchtcommissie van oordeel dat een deels voorwaardelijke
schorsing van de na te melden duur passend en geboden is.

7.

De kwalificatie

Op basis van het voorgaande komt de Tuchtcommissie tot de conclusie dat J.G. v.d. H. zich
schuldig heeft 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, zijnde wangedrag en handtastelijk optreden;
- overtreding van art. 5 Tuchtreglement (TR) onder aanhef en onder d. zijnde overtreding van artikel
300 Wetboek van strafrecht, i.c. mishandeling;
- overtreding van art. 5 Tuchtreglement (TR) onder aanhef en onder f. en in samenhang met art. 9
lid 1 van het Algemeen Reglement (verplichtingen van de leden en niet schaden van belangen NTTB
en tafeltennissport).
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8.

De beslissing

De Tuchtcommissie van de Nederlandse Tafeltennisbond,
bestaande uit mr. A. Geerling (voorzitter), mr. A. de Wit, mr. R. Lammerts en mr. W. Kok;
Gezien de stukken, met inachtneming van de toepasselijke reglementen en oordelend naar recht
en billijkheid;
Besluit:
dat de heer J.G. v.d. H. schuldig is aan de in de aanklacht verweten gedraging, kort gezegd:
mishandeling en wangedrag.
legt ex artikel 44 onder d. TR met ingang van 29 december 2014 de straf op van:
een schorsing van 12 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van
2 jaren.

Aldus gewezen op 29 december 2014
Met vriendelijke groet,
namens de tuchtcommissie van de
NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND

G. Beelen
Voorzitter

cc.:

- aangeklaagde;
- secretaris TTV U. (mevrouw G.J.G. G);
- secretaris TTV N. (de heer S.T. L.);
- aangeefster; mevrouw I. de Graaf, afdelingsmanager ZuidWest;
- HB-lid NTTB Wedstrijdzaken (de heer J.C. Simons);
- directeur NTTB (de heer A. Sialino);
- voorzitter Commissie van Beroep (mr. H.J.B. Sackers);
- leden Tuchtcommissie;
- bondsbureau Nederlandse Tafeltennisbond.

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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