Overzicht van schikkingen
De Aanklager heeft de bevoegdheid om schikkingen te treffen met mensen die de gedragscodes
van de KNLTB hebben overtreden. Wanneer een schikking niet wordt geaccepteerd dan kan de
zaak worden aangebracht bij de Tuchtraad van de KNLTB.

Datum schikking

4 juni 2020

Omschrijving

X heeft, in de hoedanigheid van vrijwilliger bij een vereniging, geld (dat
toebehoort aan de vereniging) ontvreemd. Het geld is pas teruggegeven
nadat X op het gedrag is aangesproken door het bestuur van de
vereniging. De Aanklager acht hier een schikkingsvoorstel passend, o.a.
omdat X verantwoordelijkheid heeft genomen en het volledige
geldbedrag is terugbetaald aan de vereniging.

Schikking

X mag gedurende drie jaar (te rekenen vanaf het moment van
accepteren van het schikkingsvoorstel) geen functies, niet vrijwillig en
niet betaald, binnen of voor de KNLTB of aan de KNLTB verbonden
organisaties zoals tennisverenigingen, of in de tennissport in het
algemeen, bekleden.

Datum schikking

28 april 2020

Omschrijving

X en Y hebben zich handtastelijk tegenover elkaar gedragen door met
het tennisracket een stomp dan wel een duw in de buikstreek te geven.
De Aanklager meent dat – op basis van de verschillende
getuigenverklaringen – het verweten gedrag van X en Y vast is komen
te staan en dat hiermee sprake is van een misdraging als omschreven in
het Reglement Fair Play van de KNLTB. Redenen om een
schikkingsvoorstel te doen acht de Aanklager aanwezig in de
omstandigheden waaronder de misdragingen hebben plaatsgevonden,
alsmede de geringe ernst van de misdragingen.

Schikking

X en Y hebben beide een onvoorwaardelijke geldboete opgelegd
gekregen van € 75,-.

Datum schikking

23 augustus 2019

Omschrijving

X heeft 4 SPS-punten behaald (o.a. voor het opzettelijk weg slaan van
een bal over het hek) en heeft schriftelijk een toelichting gegeven op de
situatie. Door deze toelichting is voor de Aanklager vast komen te staan

dat het gedrag van X storend is, maar dat de gedragingen van X niet zijn
gericht op de scheidsrechter(s) of tegenstander(s). Daarnaast hebben
de gedragingen niet het spel verstoord. Gelet op deze omstandigheden
is de Aanklager bereid een schikking te treffen.
Schikking

X heeft een onvoorwaardelijke geldboete opgelegd gekregen van € 50,-.

Datum schikking

6 augustus 2019

Omschrijving

X heeft een schoppende beweging gemaakt naar Y. De Aanklager
meent dat op basis van de verschillende getuigenverklaringen in ieder
geval vast is komen te staan dat X in de kantine (na afloop van de
wedstrijd) een schoppende beweging heeft gemaakt richting Y en dat
hiermee sprake is van een misdraging als omschreven in het Reglement
Fair Play van de KNLTB. Redenen om een schikkingsvoorstel te doen
acht de Aanklager aanwezig in de omstandigheden waaronder de
misdraging heeft plaatsgevonden, alsmede de geringe ernst van de
misdraging.

Schikking

X heeft een onvoorwaardelijke geldboete opgelegd gekregen van € 50,-.

Datum schikking

12 april 2019

Omschrijving

De KNLTB heeft een melding ontvangen over grensoverschrijdend
gedrag van een tennisleraar richting een meerderjarige leerling. Op
basis van de gesprekken die de Aanklager met leerling en de leraar
heeft gevoerd heeft de Aanklager de conclusie getrokken dat de leraar
niet die professionaliteit heeft bewaakt en bewaard die van een
tennisleraar wordt verwacht richting de leerling. Het had in de reden
gelegen om de (tijdelijke) intrekking van de tennislerarenlicentie bij de
Tuchtcommissie te vorderen. Gelet op de omstandigheden van het
geval waaronder de misdraging heeft plaatsgevonden alsmede het feit
dat de tennisleraar door de tennisvereniging bestraft is is de Aanklager
bereid een schikkingsvoorstel te doen.

Schikking

Een voorwaardelijke geldboete van € 250,-, met een proeftijd van één
jaar, ingaande op het moment van ondertekening.

Datum schikking

24 januari 2019

Omschrijving

De KNLTB heeft een melding ontvangen over grensoverschrijdend
gedrag van een tennisleraar richting een minderjarige leerling. Op basis
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van de gesprekken die de Aanklager met de ouders van de leerling en
de leraar heeft gevoerd heeft de Aanklager de conclusie getrokken dat
de leraar niet die professionaliteit heeft bewaakt en bewaard die van een
tennisleraar wordt verwacht richting een of meer minderjarige
leerling/leerlingen. Het had in de reden gelegen om intrekking van de
tennislerarenlicentie bij de Tuchtcommissie te vorderen. Aangezien de
tennisleraar heeft aangegeven dat hij zijn lessen afbouwt is de
Aanklager bereid daar van af te zien indien de leraar akkoord gaat met
een aantal voorwaarden.
Schikking

Stoppen met lesgeven aan jeugd, niet zelf meer uitvoeren van
jeugdactiviteiten of de jeugd gerelateerde activiteiten van de vereniging.
De tennisleraar mag dergelijke activiteiten wel organiseren, maar de
uitvoering ervan dient overgelaten te worden aan anderen. De
tennisleraar rapporteert aan de KNLTB.

Datum schikking

3 augustus 2018

Omschrijving

Speler is tijdens een wedstrijd het net over gestapt en dreigend en al
scheldend richting zijn tegenstander afgelopen. Er heeft een gesprek
met de Aanklager plaatsgevonden waarin alle verklaringen zijn
besproken. Er is voor de Aanklager vast komen te staan dat de speler
het net is overgestapt en op een manier, die dreigend over kon komen,
dat daarmee sprake is van een misdraging als omschreven in het
Reglement Fair Play van de KNLTB. Gelet op de omstandigheden van
het geval (rol van de tegenstander) en de geringe engst is de Aanklager
bereid een schikkingsvoorstel te doen.

Schikking

Ontzegging van het recht op deelname aan wedstrijden onder auspiciën
van de KNLTB voor de duur van 1 maand, geheel voorwaardelijk, met
een proeftijd van één jaar, ingaande op het moment van ondertekening

Datum schikking

14 mei 2018

Omschrijving

Twee speelsters kregen tijdens een wedstrijd ruzie met elkaar, er wordt
gescholden, ballen richting elkaar geslagen en dreigend tegenover
elkaar gestaan. Beide speelster zijn op gesprek geweest bij de
Aanklager. Gelet op de ervaring van beide speelsters hadden zij beter
moeten weten en zich niet moeten verlagen tot dusdanig gedrag.

Schikking

Beide speelsters gaan akkoord met betaling van een geldboete van €
75,-
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Datum schikking

20 november 2017

Omschrijving

X heeft zich respectloos opgesteld tegenover de hoofdscheidsrechter.
De Aanklager meent dat X als tennisleraar en speler op hoog niveau
een voorbeeldfunctie heeft. Omdat X zijn medewerking heeft verleend
aan een gesprek is de Aanklager bereid een schikking te treffen.

Schikking

Symbolische boete van € 25,-

Datum schikking

15 juli 2017

Omschrijving

X heeft minderjarige meisjes lastig gevallen door de handen van de
meisjes vast te houden en hen door hun haren te strelen. Tijdens een
gesprek met de Aanklager heeft X aangegeven dat hij een lange
tennisdag achter de rug had en teveel alcohol had gedronken. De
Aanklager is bereid X een schikking aan te bieden, omdat X zijn spijt
heeft betuigd. Daarnaast houdt de Aanklager er rekening mee dat X
door zijn eigen vereniging reeds bestraft is door dat hij uit zijn
competitieteam is gezet en één maand geschorst is.

Schikking

Ontzegging van het recht op deelname aan wedstrijden onder auspiciën
van de KNLTB, geheel voorwaardelijk, voor de duur van één maand met
een proeftijd van twee jaren.

Datum schikking

8 juli 2017

Omschrijving

X heeft tijdens een deelname aan het toernooi in de halve finale zich
onbehoorlijk uit te laten door te roepen “bek houden” en de
toeschouwers uit te maken voor “rotte vis”. De Aanklager meent dat de
gedragingen onacceptabel zijn. Indien X akkoord gaat met het betalen
van een boete ter hoogte van het gewonnen prijzengeld à € 60,- is de
Aanklager bereid de zaak niet aan te brengen bij de Tuchtcommissie

Schikking

Boete van € 60,-

Datum schikking

14 februari 2017

Omschrijving

X heeft meerdere malen in strijd gehandeld met de gedragscodes en het
Licentiereglement van de KNLTB door het niet goed bewaken/bewaren
van zijn houding richting minderjarige vrouwelijke tennispupillen. De
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Aanklager is van mening dat hij voor de gedane gedragingen naar de
Tuchtcommissie zou kunnen stappen om invordering van de Licenties
van X te vorderen. De Aanklager is echter bereid een schikking te
treffen, omdat X heeft meegewerkt aan het onderzoek van de
Aanklager, zijn functie van tennisleraar bij de vereniging heeft
neergelegd, X inzicht heeft getoond in de onwenselijkheid van zijn
gedrag.
Schikking

Aanklager ziet af van de vordering tot intrekking van de Licenties indien
X zich onder behandeling van een professional stelt, het Plan van
Aanpak voorlegt aan de Aanklager, X ieder kwartaal een terugkoppeling
geeft over de gevolgde behandeling/training en hij zich onthoudt van
gedrag dat in strijd is met de gedragscodes en het Reglement Fair Play.

Datum schikking

20 februari 2017

Omschrijving

X heeft meerdere malen onenigheid met zijn tegenstander over de stand
gehad. X is naar zijn tegenstander toegelopen en heeft zijn hoofd tegen
het hoofd van de tegenstander aangedrukt en heeft X knietjes
uitgedeeld. De Aanklager is van mening dat fysiek geweld een ernstig
vergrijp is en dat dit altijd bestraft moet worden. Vanwege het feit dat X
zijn schuld heeft erkend, zijn excuses heeft aangeboden en er sprake is
van specifieke persoonlijke omstandigheden, is de Aanklager bereid een
schikkingsvoorstel te doen.

Schikking

Zes maanden schorsing voor deelname aan wedstrijden onder
auspiciën van de KNLTB, waarvan drie maanden voorwaardelijk, met
een proeftijd van een jaar.

Datum schikking

15 februari 2017

Omschrijving

X heeft 4 SPS punten behaald. Gelet op leeftijd van X (jeugdspeler)
heeft Aanklager een gesprek met X en de ouder gehad.

Schikking

Vermanend gesprek.

Datum schikking

3 februari 2017

Omschrijving

Na opgelopen spanningen op de baan heeft X zijn tegenstander een
duw gegeven en meerdere malen knietjes uitgedeeld. De bereidheid van
de Aanklager om deze kwestie te schikken is gelegen in het feit dat X
schuld heeft erkend, dat hij zijn excuses heeft aangeboden en dat er
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sprake is van specifieke persoonlijke omstandigheden.
Schikking

Zes maanden schorsing voor deelname aan wedstrijden onder
auspiciën van de KNLTB, waarvan drie maanden voorwaardelijk,
ingaande op de datum van de acceptatie van het schikkingsvoorstel,
met een proeftijd van een jaar

Datum schikking

14 december 2016

Omschrijving

X heeft onenigheid met zijn tegenstander gehad tijdens een wedstrijd.
Na afloop van een spel juicht de tegenstander en slaat X een bal richting
zijn tegenstander, waarbij de tegenstander in zijn gezicht wordt geraakt.
Op basis van de aanwezige verklaringen heeft de Aanklager besloten
om met X in gesprek te gaan over hetgeen is voorgevallen.

Schikking

Vermanend gesprek met de Aanklager.

Datum schikking

8 december 2016

Omschrijving

X heeft binnen een jaar vier suspensiepunten behaald, wegens
hoorbaar uiten van onbehoorlijke taal en onsportief gedrag.

Schikking

Boete van € 50,-.

Datum schikking

5 december 2016

Omschrijving

X is tennisleraar en heeft tijdens zijn les seksueel getinte filmpjes
bekeken op zijn telefoon, in de aanwezigheid van zijn pupillen die mee
konden kijken. De Aanklager heeft onderzoek gedaan door te spreken
met X, de ouders van de pupillen en het bestuur van de vereniging. De
Aanklager heeft vastgesteld dat er sprake is van grensoverschrijdend
gedrag en dat het gedrag van X niet correct is geweest.

Schikking

Een leer- en begeleidingstraject voor de periode van een jaar, gericht op
bewustwording van de normen en grenzen van omgang met
minderjarigen en 4 keer per jaar een gesprek met de Aanklager over de
voortgang van het traject.

Datum schikking

24 november 2016

Omschrijving

X is vanwege zijn gedrag op en naast de baan gediskwalificeerd. De
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toernooileiding en bondsgedelegeerde zijn veelvuldig (telefonisch) lastig
gevallen door X. Tijdens een tweede toernooi is X wederom in opspraak
geraakt vanwege zijn gedrag op de baan en zijn houding richting
toernooiorganisatie. Naar aanleiding van beide meldingen heeft een
gesprek met de Aanklager op het Bondsbureau plaatsgevonden.
Schikking

Ontzegging van het recht op deelname aan wedstrijden onder auspiciën
van de KNLT voor de duur van 3 maanden, geheel voorwaardelijk met
een proeftijd van één jaar en drie maanden, ingaande op 28 november
2016.

Datum schikking

4 november 2016

Omschrijving

X (junior) heeft na een wedstrijd zich onbehoorlijk uitgelaten richting
toernooileiding en toezichthouder. Vader van X heeft hem niet
gecorrigeerd in zijn gedrag. Nu er geen medewerking werd verleend tot
een persoonlijk gesprek met de Aanklager is er gekozen voor een boete.

Schikking

Boete van € 25,-.

Datum schikking

10 oktober 2016

Omschrijving

X heeft binnen een jaar vier suspensiepunten behaald, wegens
onsportief gedrag (naar de andere kant van het net lopen,
scheidsrechter beledigen), hoorbaar uiten van onbehoorlijke taal en het
gooien van het racket.

Schikking

Boete van € 75,-.

Datum schikking

22 augustus 2016

Omschrijving

Speler kreeg tijdens de wedstrijd een woordenwisseling met een
toeschouwer. Speler verloor de wedstrijd en rende na afloop richting de
toeschouwer, waarna er een opstootje tussen speler en toeschouwer
ontstond. Speler dient zich te beheersen en toeschouwer moet (als
tennisleraar) beter weten om zich niet te bemoeien met spelers op de
baan.

Schikking

Speler: Ontzegging van het recht op deelname aan wedstrijden onder
auspiciën van de KNLTB per 22 augustus 2016 voor de duur van 6
maanden, waarvan 3 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van
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één jaar.
Toeschouwer: proeftijd van één jaar.

Datum schikking

22 juni 2016

Omschrijving

X heeft tijdens de competitiedag een van zijn tegenstanders een slag
dan wel tik of dus in de nek gegeven. Ondanks dat een van zijn
tegenstanders verbaal tegen hem was uitgevallen is dat geen
rechtvaardiging voor het gedrag.

Schikking

Gesprek met de Aanklager op het Bondsbureau te Amersfoort.
Ontzegging van het recht op deelname aan wedstrijden onder de
auspiciën van de KNLTB voor de duur van 3 maanden, geheel
voorwaardelijk met een proeftijd van een jaar.

Datum schikking

17 juni 2016

Omschrijving

Tijdens de partij in het kader van de voorjaarscompetitie wilde X zijn
racket in het net gooien. Het racket raakte echter de netband en ging het
net over. De tegenstander van X werd geraakt door het racket in zijn
ribben.

Schikking

Ontzegging van het recht op deelname aan wedstrijden onder de
auspiciën van de KNLTB voor de duur van 1 maand, geheel
voorwaardelijk met een proeftijd van een jaar.
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