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Vlaamse Tafeltennisliga
Selectiecriteria Topsport & Studie
❖ Voorblad
❖ Inhoudstafel
❖ Doelstellingen/eindcompetenties topsportschool:
❖ Selectiecriteria voor instroom/doorstroom topsportschool (gewenst: cijfermatige
minimabarema’s):
 Per graad/jaar middelbaar;
 Per geslacht;
 Indien van toepassing: per discipline.
❖ Validiteit selectiecriteria (bvb.: welke tests, onderzoeken of (literaire) bronnen hiervoor
worden gehanteerd, of wat de expertise van de beoordelaar inhoudt/is (diploma’s, jaren
ervaring, enz.))
❖ Selectieprocedure instroom topsportschool (testen, tijdspanne, enz.):
 Per graad/jaar middelbaar;
 Per geslacht;
 Indien van toepassing: per discipline.
❖ Selectieprocedure doorstroom topsportschool (testen, tijdspanne, enz.):
 Per graad/jaar middelbaar;
 Per geslacht;
 Indien van toepassing: per discipline.
❖ Beroepsprocedure
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Doelstellingen:

Volgende prestatie doelstellingen in het kader van selectie dienen gerealiseerd te worden:

JONGENS
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MEISJES
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Selectiecriteria voor instroom – doorstroom:

1. Generieke voorwaarden:
Lid zijn van de Vlaamse Tafeltennisliga
Belg zijn of kunnen aantonen dat een procedure lopende is waardoor de speler (na
afloop) voor de nationale ploeg van België zal kunnen uitkomen.
Beschikken over een sportmedisch attest
2. Profiel:
Naast de prestatiedoelstelling is het profiel mede bepalend voor selectie en herselectie. Het
profiel wordt onderverdeeld in 3 groepen. Op elk van de onderdelen krijgt de speler een score
op 5.
Fysiologisch:

Mentaal:

Fysieke ontwikkeling op basis van VO2max test
Gezondheid – belastbaarheid: op basis van een volledige statisch dynamische
evaluatie (SDE), waarbij wordt nagegaan of het lichaam in evenwicht is in functie
van tafeltennis.
Explosiviteit
De trainers geven een score op mentale ingesteldheid in wedstrijdsituatie

Techno – motorisch profiel:
Er wordt een punt gegeven per parameter door de trainersstaf
Technisch wapens
Technisch arsenaal van slagen
Mate van bijsturing
Tactisch – strategisch
Deliberatie:
Elke speler krijgt op de bovengestelde criteria een punt op 5. Waarbij volgende waardeschaal
wordt gehanteerd:
5 = Absolute wereldtop
4 = Topsportschool
3 = Mogelijkheid tot topsportschool
2 = Middelmatig niveau
1 = Zwak niveau
Op basis van deze 8 quoteringen krijgt de speler een eindevaluatie die bepalend is voor selectie
of herselectie. De quotering is samengesteld uit de cijfers die elke verantwoordelijke heeft
gegeven. Dwz voor het fysiologische de verantwoordelijke van de medische commissie. Voor
het techno – motorisch profiel is dit een samenstelling van de punten van de trainers van de
topsportschool en de topsportcoördinator. Voor selectie en/of herselectie dient elke speler in
totaal minimum 26 punten te behalen.
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Validiteit selectiecriteria:

De vooropgestelde prestatiecriteria zijn gebaseerd op de ontwikkeling van top 100 spelers in
België en Europa.
De profielen worden afgenomen door professionals die elk minimum 5 jaar ervaring hebben
binnen hun vakdomein.
Voor het techno – motorisch profiel worden deze parameters gescoord door minimum 3 trainers.
Een trainer die dit afneemt dient hier een minimum van 5 jaar ervaring op het internationale
circuit te hebben.
Voor het fysiologisch profiel is dit een cijfer dat toegekend wordt op basis van de afgenomen
testresultaten door de Vrije Universiteit Brussel (VUB).
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Selectieprocedure voor instroom:
15 januari (poststempel)
Spelers die wensen in te stappen in het volgende schooljaar dienen schriftelijk (per aangetekend
schrijven) hun kandidatuur in te dienen bij de Topsportcommissie van de VTTL, Brogniezstraat
41b3 te 1070 Brussel. Deze dient de voorgeschiedenis (trainingsvolume, club en omkadering in
voorbijgaande jaren) te beschrijven en het e-mail adres voor communicatie te vermelden.
1 februari
De topsportcommissie weegt de kandidaturen af tegen de selectiecriteria, en maakt de namen
bekend van spelers die uitgenodigd worden tot de testtrainingen op de topsportschool op haar
website (www.vttl.be). De betrokken spelers worden uitgenodigd op de testtrainingen van de
topsportschool. Niet geselecteerde spelers worden per brief verwittigd.
Tussen 1februari en 1 april:
Minimum 4 testdagen met 2 trainingsmomenten per dag. Dit op woensdag namiddag en –avond.
Op deze trainingen worden de profielen van de spelers opgemaakt zoals beschreven bij de
selectiecriteria.
Voor 20 mei:
De Topsport commissie weegt de kandidaturen van de spelers af tegen de selectiecriteria. De
topsport commissie maakt via brief aan de spelers bekend welke spelers voorgesteld zullen
worden aan de selectiecommissie. Indien een speler om gegronde redenen niet voldoet aan één of
meerdere criteria , bijvoorbeeld ten gevolge van langdurige ziekte of kwetsuur, kan de topsport
commissie van de VTTL besluiten hem toch voor te stellen aan de selectiecommissie, mits
unaniem positief advies van de leden van de topsport commissie en geloof dat de speler de
doelstellingen uit de ontwikkelingslijnen in de toekomst kan realiseren.
Juni:
De selectiecommissie (leden: Sport Vlaanderen, BOIC en de Vlaamse sportfederatie) komt samen
en beslist wie kan toetreden tot de topsportschool.
Welk statuut toegekend:
Voor spelers die dicht aanleunen bij de maximum prestatiedoelstelling, wordt een A statuut
aangevraagd. Voor spelers van 12 en 13 jaar en spelers die aanleunen bij de minimum doelstelling,
wordt een B statuut aangevraagd.
Deliberatiecriteria:
De selectiecommissie kan op basis van afwijkende criteria toch een speler aanvaarden mits de
speler werd voorgedragen met een gegronde motivatie door de topsportcommissie van de
Vlaamse Tafeltennisliga.
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Selectieprocedure voor doorstroom:
Voor 1 april:
Op basis van de trainingen en prestaties tijdens het schooljaar geven de betrokken personen een
score zoals aangehaald in de selectiecriteria.
Voor 20 mei:
De topsport commissie weegt de kandidaturen van de spelers af tegen de selectiecriteria. De
topsport commissie maakt via brief aan de spelers bekend welke spelers voorgesteld zullen
worden aan de selectiecommissie. Indien een speler om gegronde redenen niet voldoet aan één of
meerdere criteria , bijvoorbeeld ten gevolge van langdurige ziekte of kwetsuur, kan de topsport
commissie van de VTTL besluiten hem toch voor te stellen aan de selectiecommissie, mits
unaniem positief advies van de leden van de topsport commissie en geloof dat de speler de
doelstellingen uit de ontwikkelingslijnen in de toekomst kan realiseren.
Juni:
De selectiecommissie komt samen en beslist op basis van het advies wie kan toetreden tot de
topsportschool.
Welk statuut toegekend:
Voor spelers die dicht aanleunen bij de maximum prestatiedoelstelling, wordt een A statuut
aangevraagd. Voor spelers van 12 en 13 jaar en spelers die aanleunen bij de minimum doelstelling,
wordt een B statuut aangevraagd.
Deliberatiecriteria:
De selectiecommissie kan op basis van afwijkende criteria toch een speler aanvaarden mits de
speler werd voorgedragen met een gegronde motivatie door de topsportcommissie van de
Vlaamse Tafeltennisliga.
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Beroepsprocedure:

Volgende procedure dient gevolgd te worden door een speler die niet akkoord gaat
met de genomen beslissing in verband met selectie of her selectie door de topsport commissie van
de Vlaamse tafeltennisliga:
Binnen de 10 dagen na het versturen van de brief van de topsport commissie een aangetekend
schrijven naar de secretaris generaal van de Vlaamse Tafeltennisliga sturen, met duidelijke
argumentatie waarom men de beslissing betwist.
Dit beroep zal behandeld worden door de Landelijke Raad van bestuur van de vzw Vlaamse
Tafeltennisliga op haar eerstvolgende vergadering na ontvangst van het aangetekend schrijven
(ten laatste 1 augustus). De Landelijke Raad van Bestuur kan indien nodig de verschillende
betrokken oproepen om hun standpunt mondeling toe te lichten. De vertegenwoordiger van de
Landelijke Raad van Bestuur in de Topsportcommissie heeft geen stemrecht in deze
beroepsprocedure.
Binnen de 10 dagen na de raad van bestuur informeert de Landelijke raad de betrokken speler per
aangetekend schrijven over de genomen beslissing.
Extern beroep tegen de beslissing van de Landelijke Raad van bestuur kan via een procedure bij
het Belgisch Arbitragehof voor de Sport. De procedures daarvoor zijn beschikbaar via het BOIC.
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