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Plaats 
Datum 

Tafeltenniscentrum De Zeurt, Eksterdreef 12, B-2900 Schoten 
zaterdag 15 juni 2019 

Tijd 10:00 – 13:00 

Aanwezig LAC: Cosemans Gilbert, Devuyst Monique, Thysen Pieter, Van Oeckel Philip, Willems Paul 
ANT:  Bellens Staf, Deleus Agnes, Levens Dirk, Mertens Guido 
L/K: Cools Youri 
OVL: Amelinckx Hedwig, Luypaert Kevin 
VLB: Barbier Luc, Destrycker Alexander, Lamproye Dirk, Timmermans Walter 
WVL: Claerebout William, Laverge Frank, Staelens Erik 

Belet  ANT: Delafontaine Yves, Terteka Slauw, Van Loock Dirk 
VLB: Bonnewyn Hans, Decupere Danny, Geerits Frank, Janssens Marc, Messiaen Michèle, Rousseau Philippe, Segers 
Dirk, Timmermans Ronny, Van de Cauter Johan, Vandendriessche Hans 

Afwezig Alle andere SR 

 

Opgemaakt Thysen Pieter 

Bijlagen Slides MS Powerpoint “Algemene vergadering”, FAQ arbitrage ITTF 

Verstuurd naar Leden AV, MC, TeCo, LMC, LACie, LRVCie, LRC, VzLTuCie, Prov. Secr., VTTL-leden Nat. Comm. 

 

0. Verwelkoming 
a. Philip heet iedereen welkom op de Algemene Vergadering, gezien het beleidsplan en goed 

bestuur een noodzakelijk kwaad.  
b. De Leden van de Lac worden kort even voorgesteld. 

 
1. Mededelingen 

a. Woord van de voorzitter 

○ Invullen HS-tafel voor alle evenementen was niet altijd even eenvoudig 

○ Korte bespreking organisatie opleidingen in september (provinciaal scheidsrechter, 
racket control, tornooileider), januari (landelijk scheidsrechter, nationaal scheidsrechter) 

○ Korte bespreking afgelopen prestaties (dezelfde namen duiken regelmatig op, ook in 
Louvain-La-Neuve). In totaal 2.250,5 uren prestaties van alle scheidsrechters tesamen in 
Vlaanderen 

○ Impulsen en signalen naar collega’s van AF (9 juli 2019 samenzitten) 

○ Alle opleidingen staan gepland, behalve de ICT-opleidingen (in samenspraak en op maat 
van provincie). 
 

b. Scheidsrechters 

○ 4 nieuwe PSR (OVL: 2, VLB: 2); 

○ 1 nieuwe RC (L/K: 1) 

○ 8 tornooileiders (WVL: 2, OVL: 1, L/K: 5); 

○ 1 nieuwe LSR (ANT: 1); 

○ 4 nieuwe NSR (OVL: 1). 
 

c. LAC Binnen de VTTL  

○ Communicatie kan beter; 

○ Nieuw naar volgende seizoen toe: aanduidigen worden gesplitst. Monique blijft 
verantwoordelijk voor de interclub, Pieter wordt verantwoordelijk voor de evenementen. 
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d. LAC binnen de KBTTB 

○ De taken binnen de LAC en de samenwerking met de provinciale verantwoordelijken 
worden toegelicht; 

○ Celulle Communicative Arbitrage: niet alle info sijpelt door naar Vlaanderen; 

○ Communicatieproblemen Franstalingen en Vlaamstaligen: daar zijn oplossingen voor; 

○ Facebookgroep arbitrage onderhouden door Didier Tourneur (blue badge, AF). 
 

2. Seizoen 2018/19: evaluatie 
a. Totaal overzicht prestaties (landelijk en nationaal) 

○ Provinciale organisaties staan hier niet op vermeld; 

○ Via statistieken worden de geleverde prestaties samengevat en toegelicht; 

○ Vanaf volgend seizoen zal het overzicht er totaal anders uitzien. 
 

3. Seizoen 20198/20: vooruitblik 
a. Organisaties algemeen 

○ Zorg dat je steeds op tijd bent voor een evement; 

○ Briefing voor evement goed doornemen + briefing ter plaatse; 

○ Nationale organisaties:  
1. 1 uur op voorhand aanwezig in Louvain-La-Neuve; 
2. 1e taak: plaatsen netten en scoreborden; 
3. Laatste taak: afbraak van de netten; 

 
b. Vlaamse organisaties  

○ De kalender van alle te organiseren evenementen wordt besproken. 
 

c. Nationale organisaties  

○ De kalender van alle te organiseren evenementen wordt besproken. 
 

d. Andere organisaties 

○ De kalender van enkele  andere evenementen, indien reeds gekend, wordt besproken. 
 

e. Interclubs 

○ Een oproep wordt gelanceerd ifv de interclubs, met een specifieke vermelding van en 
oproep naar superdivisie toe; 

○ Er is niet steeds de mogelijkheid om op middellange termijn de wedstrijden aan te 
duiden, hierdoor dient men soms héél kort op de bal te spelen; 

○ De LAC blijft voorstander om alle interclubs met 2 scheidsrechters te leiden. 
 

 

f. Opleidingen 

○ Alle geplande opleidingen van de LAC worden overlopen. Er zullen opnieuw opleidingen 
worden ingericht over het tornooiprogramma, de racket control en tornooileiders. Dit 
naast de traditionele opleidingen van PSZ, LSE en NSE. 

○ De opleidingen van Landelijk en Nationaal scheidsrechter worden vooruitgeschoven van 
januari naar september  

○ Opleiding internationaal scheidsrechter: opnieuw een opleiding voorzien in 2020, data 
moeten nog worden vastgelegd door ITTF (beinperiode – eindperiode). Locatie: Brussel, 
lesgever: Isabelle Beumier, taal: EN,FR,NL, opmaak: ITTF. Aantal nodige internationalen: 
bepaald per benodigd aantal, continent, gender. 

  



 

 

4. Reglementen 
a. Wijzigingen 

○  Geen wijzigingen wat betreft de reglementen (“Laws of tabletennis”) 

○ Na Olympische spelen in 2020, zal de tabeltennis er een stuk kleurrijker zullen uitzien 
1. Rubbers: een aantal bijkomende kleuren (1 kant zwart, de andere kant niet wit, geel, 

oranje, donkerblauw, zwart); 
2. Tafels: niet enkel groen, blauw maar ook rood  (ITTF handbook 2019,  2.1.4); 
3. Balletjes: niet enkel wit en oranje, ook met patronen; 
4. Kostuum scheidsrechters: blijft tot nader orde ongewijzigd. Het is aan de HSR om te 

beslissen of er met of zonder das mag worden gearbitreerd. Voor sommige 
internationale organisaties kan hier van worden afgeweken door de ITTF; 

 

b. Q&A: 

○ Q: Wanneer een speler een bal terugspeelt en zijn palet vliegt uit zijn hand en raakt het 
net (de bal wordt correct teruggespeeld)? 
A: “a point: if an opponent, or anything an opponent wears or carries, touches the net 
assembly” (ITTF Handbook 2019, 2.10.1.10)  

○ Q: De bal gaat stuk tijdens de rally? 
A: altijd een let en dient het punt te worden herspeeld; (ITTF FAQ 4.5) 

○ Q: Ik raak de bal 2x kort achter elkaar, mag dat? 
A: een onvrijwillige double touch is toegelaten, voor zover dat niet gewild gebeurd 
(2.10.1.7) 

○ Q: Indien het koud is in de zaal, mag er dan een extra pull worden bij aangedaan door de 
scheidsrechters? 
A: dit is de beslissing van de hoofdscheidsrechter, en hangt van de omstandigheden af 
maar er wordt aangeraden om dit toe te staan. 

 

5. VOS 

○ FAQ op ITTF: https://www.ittf.com/committees/umpires-referees/documents/ 

○ Hoekje op website (al dan niet afgeschermd): wegens een drukke agenda binnen de VTTL 
werd deze nog niet gerealiseerd 

○ 2 mogelijkheden ivm het versturen van vragen:  
1. of door de provinciale verantwoordelijken doorgestuurd aan Paul Willems, specialist 

reglementen, dewelke deze beantwoord 
2. of door de provinciale verantwoordelijken doorgestuurd aan Pieter Thysen, 

secretaris, dewelke deze dan meeneemt naar de LAC-vergaderingen en achteraf 
terugkoppeld aan de provinciale verantwoordelijke 
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