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Geschil Voorzitter & Wedstrijdleiding RDF vs de persoon (...) overtreding opgelegde 
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TUCHTCOMMISSIE RDF  

Kantoor Roosendaalse Dartsfederatie te Zegge. 
  

 

“het overtreden van eerder opgelegde sancties in zaak TC-RDF-201601” 
 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

  

 

   

 

   

  

   

   

   

 

 

   

 tuchtreglement.

secretaris. Daarmee voldeed de tuchtcommissie aan hoofstuk 2, art. 5, lid 5 van het 
De Tuchtcommissie bestond uit vijf behandelende leden, waaronder een voorzitter en 
De Commissie:

 5 commissie leden, waaronder een voorzitter en secretaris

 Familie van de beklaagde, bijstaande voor beklaagde

 De beklaagde

 3 bestuursleden van de RDF, als bijstaand aanklagers

 Voorzitter/wedstrijdleiding van de RDF als aanklager

Aanwezigen:

van Teambeheer

–2019, wedstrijdformulieren wel/niet gegooide 180-er, oneigenlijke toegang en gebruik 

Bewijslast stukken, waaronder: communicatie/intimidering in diverse berichten van 2017 
Ingekomen stukken:

van alle functies binnen de RDF

sanctie mogen verlengen naar een levenslang sanctie van het niet mogen uitvoeren 
De RDF heeft de vraag gesteld aan de Tuchtcommissie of zij de eerder opgelegde 

fraude geconstateerd.

genomen, waaronder communicatie, intimidering met/van tegenstanders alsook is er 
Door de RDF is gesteld dat (...) toch op de achtergrond captainstaken op hem heeft 

Deze sanctie zal ingaan na de schorsing, oftewel per start van het seizoen in september 2017.
captain en co-captain, voor de periode van drie jaar aanvullend met een proeftijd van twee jaar. 
beklaagde het recht tot het uitoefening van alle functies binnen de RDF, waaronder de functie van 
ingaan per start van het seizoen in september 2016. Daarnaast ontzegt de TC van de RDF de 
De TC van de RDF legt de beklaagde unaniem een schorsing op van één seizoen. De Sanctie zal 
Dictum uit de uitspraak TC-RDF-201601:

uitgesproken:

als beklaagde waren opgelegd heeft overtreden, hierin werd het volgende 
hij de eerder opgelegde sanctie(s) uitgesproken in de zaak TC-RDF-201601, die hem 

het lid (...) ten laste gelegd dat:

Door de Voorzitter & Wedstrijdleiding van de RDF, (hierna te noemen RDF) , wordt 

De tenlastelegging.
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Dictum/uitspraak:   

De Tuchtcommissie heeft unaniem besloten dat de eis van de aanklagende partij in deze de 

RDF gehonoreerd wordt en aldus wordt de beklaagde een permanente sanctie opgelegd, 

die inhoudt dat (...) levenslang het recht wordt ontzegt tot het uitoefening van alle functies 

binnen de RDF, waaronder de functie van captain en co-captain. De Sanctie gaat in per 

omgaande en wel vanaf 8 januari 2020. 

 

Beroep: 

Op deze uitspraak is geen beroep mogelijk, Hoofdstuk 9, Artikel 30 van het 

tuchtreglement 

 

 

 

Aldus opgesteld: 

 

 

 

 

De voorzitter:      De secretaris: 

O. Uitdewilligen     R. Meijer 


