NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND
Tuchtcommissie
Zaaknummer: 14-012

UITSPRAAK

Datum:
22 december 2014
In de zaak tegen:
De heer L.F. B.
Bondsnummer : -

De aangifte en aanklacht en het verloop van de procedure

1.

Aangifte

Door de heer H. H., bondsvertegenwoordiger bij het B-jeugdranglijsttoernooi op
19 oktober 2014 te Hoorn, is bij e-mail d.d. 31 oktober 2014 aangifte tegen u gedaan terzake
wangedrag tijdens de door u gespeelde halve finalewedstrijd van het troosttoernooi van het
B-jeugdranglijsttoernooi.
2.

Aanklacht

Naar aanleiding van deze aangifte en afgelegde verklaringen heeft de aanklager u in staat van
beschuldiging gesteld en de volgende aanklacht tegen u geformuleerd:
dat u zich, als lid van de NTTB en TTV L.,
tijdens de halve finalewedstrijd van het troosttoernooi van het B-jeugdranglijsttoernooi van
19 oktober 2014 te Hoorn, schuldig heeft gemaakt aan wangedrag door het gooien van uw
bat en wel zodanig dat deze langs de scheidsrechter ging en enkele tafels verderop op de
vloer belandde.

Strafbare handelingen en overtredingen
Hiermee heeft u zich mogelijk schuldig gemaakt aan strafbare handelingen en/of overtredingen 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
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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 6 november aan u toegezonden. U bent daarbij in de
gelegenheid gesteld om binnen 2 weken een schriftelijk verweerschrift in te dienen. Van deze
mogelijkheid heeft u gebruik gemaakt bij brief van 17 november 2014.

4.

Dossier

Het dossier bestaat uit:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

5.

de aangifte d.d. 31 oktober 2014 gedaan door de heer H. H.;
een brief d.d. 6 november 2014 van de aanklager NTTB aan de heer L.F. B., inhoudende
de aanklacht;
een e-mail d.d. 20 oktober 2104 van E.J.A.F. v. B. inhoudende een getuigenverklaring;
een e-mail d.d. 20 oktober 2104 van D. d. G. inhoudende een getuigenverklaring;
een e-mail d.d. 23 oktober 2014 van L. W. inhoudende een getuigenverklaring;
een ongedateerde verklaring van L. V. inhoudende een getuigenverklaring;
het verweerschrift d.d. 17 november 2014 met als bijlage een verklaring van de heer
M. H., voorzitter van TTV L. d.d. 12 november 2014.

De feiten

Op grond van de stukken van deze tuchtzaak staat vast dat tijdens de halve finalewedstrijd van het
troosttoernooi van het B-jeugdranglijsttoernooi op 19 oktober 2014 te Hoorn de heer B. tijdens de
derde set van zijn wedstrijd tegen D. d. G. met zijn bat heeft gegooid zodanig dat deze langs de
scheidsrechter vloog en enkele tafels verderop op de vloer belandde. Dit incident heeft geleid tot
de diskwalificatie van de heer B..
6.

Het verweer

Deze behelst, zakelijk weergegeven, de volgende elementen:
a.
b.
c.

er is geen sprake van het opzettelijk gooien van het bat;
de getuigenverklaringen zijn niet consistent met elkaar;
de getuigenverklaring van de heer v. B. is suggestief en is niet in overeenstemming met
hetgeen daadwerkelijk is gebeurd.
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7.

Overwegingen Tuchtcommissie

In artikel 9, lid 1, onder a en b van het Algemeen Reglement is het volgende opgenomen:
“1 De leden van de NTTB zijn verplicht:
a. de Statuten en reglementen van de NTTB, de besluiten van zijn organen alsmede de door
het Hoofdbestuur van toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen, de spelregels daaronder
begrepen, na te leven;
b. de belangen van de NTTB of één van zijn organen en van de tafeltennissport in het
algemeen niet te schaden. (…)”;
Artikel 5 van het Tuchtreglement luidt – voorzover van belang – als volgt:
“Strafbaar krachtens dit reglement zijn:
a. overtredingen van de Statuten en de reglementen van de NTTB;
(…).
e. gedragingen die de NTTB, zijn afdelingen of zijn leden benadelen of kunnen benadelen;
f. gedragingen, die de goede naam van de NTTB, zijn afdelingen, zijn leden en/of de
tafeltennissport in het algemeen schaden of kunnen schaden.
(…).”
Artikel 3.5.2.1.A (wangedrag) van de Spelregels bepaalt onder meer dat spelers zich dienen zich
te onthouden van gedragingen welke de tegenstander oneerlijk kunnen beïnvloeden, beledigend
kunnen zijn voor het publiek of de sport in diskrediet kunnen brengen, zoals het opzettelijk
beschadigen van materiaal.
De Tuchtcommissie overweegt dat uit de gedingstukken niet kan worden opgemaakt dan wel
afgeleid dat sprake is van opzettelijk handelen door B.. Uitsluitend de heer v. B. maakt in zijn
getuigenverklaring melding van het opzettelijke karakter van de handeling. Deze verklaring wordt
niet ondersteund door de overige getuigenverklaring. Ook de heer B. en diens coach de heer W.
spreken de opzet uitdrukkelijk tegen. Voorts neemt de Tuchtcommissie in aanmerking dat B. al
door de toernooileider is gediskwalificeerd en direct na het incident zijn excuses heeft aangeboden
aan de direct betrokken hetgeen in een later stadium ook schriftelijk is gebeurd.
Nu geen sprake is van opzettelijk handelen dient B. te worden vrijgesproken van het hetgeen hem
in de aanklacht ten laste is gelegd.
8.

De beslissing

De Tuchtcommissie van de Nederlandse Tafeltennisbond,
bestaande uit mr. G. Beelen (voorzitter), 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;
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Besluit:
dat de heer L.F. B. dient te worden vrijgesproken van het ten laste gelegde.

Aldus gewezen op 22 december 2014,

Met vriendelijke groet,
namens de tuchtcommissie van de
NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND

G. Beelen
Voorzitter

c.c.: - de heer H. H. (bondsvertegenwoordiger B-jeugdranglijsttoernooi)
- secretaris TTV L. (de heer H.G.J. H.)
- mevrouw J. W. (toernooileider)
- HB-lid, portefeuille wedstrijdzaken (de heer J.C. Simons)
- directeur NTTB (de heer A. Sialino)
- voorzitter Commissie van Beroep (de heer Prof. Mr. H.J.B. Sackers)
- leden TUC

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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