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Verslag Algemene Statutaire Vergadering  

Nr. 2 – seizoen 2018-2019 

Plaats: Ligabureel VTTL, Brussel 

Datum: 25 mei 2019 – 10.00 uur 

1. Bepaling aantal stemgerechtigden en nazicht volmachten 

a. Provincie Antwerpen: Gijs Marc en Gevers Tim = 2 op 3 vertegenwoordigers 

aanwezig. 

b. Provincie Limburg/Kempen: Bruinen John, Van den Bergh Martin en een 

volmacht van Mentens Michel voor Van den Bergh Martin = 3 op 3 

vertegenwoordigers aanwezig of vertegenwoordigd. 

c. Provincie Oost-Vlaanderen: Amelinckx Hedwig, Iserentant Evert en Willems 

Paul = 3 op 3 vertegenwoordigers aanwezig. 

d. Provincie Vlaams-Brabant en Brussel: Messiaen Michèle, Thysen Pieter en 

Decupere Danny = 3 op 3 vertegenwoordigers aanwezig. 

e. Provincie West-Vlaanderen: Denys Jacques, ’T Jonck Wilfried en 

Vanmassenhove Jeroen = 3 op 3 vertegenwoordigers aanwezig of 

vertegenwoordigd. 

 

In totaal zijn bij aanvang 14 van de 15 leden aanwezig of vertegenwoordigd.  

Zijn verder aanwezig: Moreau Kenny, Lemmens Herman, Geerts Pieter, Van den 

Noortgate Wesley, Van Oeckel Philip en Noppe Frederik. 

Verontschuldigd: Closset Marc en Willems Jo 

 

2. Openingswoord van de voorzitter 

In bijlage het integrale voorwoord van de voorzitter. 

3. Goedkeuring van het verslag van AV 1 (seizoen 2018-2019) van 17 november 2018. 

Geen opmerkingen meer en het verslag wordt dan ook unaniem goedgekeurd. 

4. Boekhouding 

a. Bilan 2018 

• Uitgebreid verslag werd bezorgd aan de leden van de AV met een 

huidige stand van zaken. 

• Verlies uiteindelijk groter dan gebudgetteerd met een in te boeken 

verlies van 17.000 euro voor het jaar 2018 zelf. 
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• Dankzij positieve afrekening subsidies 2017 wel stijging patrimonium 

van net geen 13.000 euro. 

b. Resultaatverwerking: 

• Resultaat werd ingeboekt bij het patrimonium, net zoals voorgaande 

jaren. 

• Resultaatverwerking wordt unaniem (14 stemmen op 14) 

goedgekeurd. 

c. Verslag rekeningcontroleurs 

• Op 13 mei werden de rekeningen gecontroleerd. Hun verslag werd 

bezorgd aan de leden van de AV. 

d. Kwijting aan bestuurders 

• Er wordt kwijting geleverd aan de bestuurders met 13 ja-stemmen en 

1 onthouding. 

e. Financieel auditcomité 

• De mogelijkheden te bekijken inzake Goed Bestuur 

f. Begroting 2019 

• Zoals reeds aangegeven op de AV van november 2018 werd er nog 

gewacht op de info vanuit Sport Vlaanderen inzake de toegekende 

subsidies voor de beleidsfocussen (inclusief topsport). Nadien werden 

de nodige aanpassingen gedaan aan de begroting, zonder evenwel 

grote verschillen te maken met de oorspronkelijk goedgekeurde 

begroting. De begroting van 2019 is nu opgesteld met een verlies van 

7.309,97 euro (oorspronkelijk verlies was 7.350 euro) 

g. Stand van zaken 2019 

• Momenteel geen grote problemen te melden. Maandelijks krijgen de 

leden van de Raad van Bestuur een nieuw overzicht waarin zij dan ook 

alles perfect kunnen opvolgen.  

h. Opvolging topsportsubsidies 

• Een nieuwe excel-file werd ontwikkeld om deze subsidies nog beter op 

te volgen. Zo wordt er nog nauwer samengewerkt tussen de Technisch 

Directeur Topsport en de verantwoordelijke van de boekhouding. 

• VTTL investeert wel degelijk in topsportwerking, maar dit mag niet ten 

koste gaan van alle andere werkingen van de VTTL (algemene werking, 

jeugdsportwerking, recreantenwerking, veteranenwerking,…). Een 

goede opvolging is en blijft noodzakelijk. 

i. Allerlei 

• Facturatie van de landelijke boetelijst en het kilometerfonds dient nog 

te gebeuren (voorzien eind mei). 

• Afdracht ledenbijdrage aan koepel: Een overleg is gepland tussen de 

AF en de VTTL betreffende de ledenbijdrage aan de koepel. 



 

Werner Van den Broeck vervoegt de vergadering en zo zijn de 15 stemgerechtigde leden 

aanwezig of vertegenwoordigd. 

5. Beleid 2019: 

a. Goed Bestuur: In 2018 stappen voorwaarts gezet (komen boven de 60 % uit), 

ook in 2019 werden reeds stappen gezet, waardoor we ons doel van 70-75 % 

binnen handbereik hebben. 

b. Witte vlekken: Twee nieuwe clubs (Antwerpen en West-Vlaanderen). Ook in 

Vlaams-Brabant en Brussel vraag vanuit gemeente Kortenaken. NG-criteria 

trekken wel niet-aangesloten spelers aan, met als uiteindelijke doel deze 

spelers met tijd ook binnen te kunnen halen als lid van de VTTL. 

c. 10.000 leden: kleine daling van het ledenaantal t.o.v. vorig jaar. Bepaalde 

clubs blijven opteren voor de eigen verzekering. 

d. Competitie heren/dames/jeugd: Start van de competitie begint op het laagste 

niveau (jeugd), met een goed georganiseerde jeugdcompetitie. Op die manier 

spelen leeftijdsgenootjes tegen elkaar en primeert sport, spel en plezier. 

Meerdere standpunten en visies worden besproken. Visietekst Frederik 

Noppe is een startpunt, maar nu moeten nieuwe stappen gezet worden om 

dit ook in de praktijk om te zetten. 

 

6. Bouw 

Marc Gijs geeft de ontwikkeling weer sinds de vorige AV. Er werden sindsdien 

extra vragen gesteld omtrent de wet op de overheidsopdrachten en de BTW-

ruling. Oplevering van de sporthal tegen eind 2020 niet meer mogelijk, in principe 

nu voorzien tegen augustus 2021. Akkoord van Sport Vlaanderen noodzakelijk. 

Sam Verbeke zorgt voor de juridische begeleiding binnen de VTTL. 

 

7. Sporttechnische werking: 

a. Topsport: Kwalificatie voor European Games en beide Nationale ploegen voor 

het EK is een uitstekende zaak.  

b. TeCo: Brainstorming overvolle kalender jeugd: 

• Vraag aan PC’s om A- en B-kern niet meer verplicht laten deelnemen 

aan provinciale organisaties (behalve provinciaal kampioenschap en 

criterium) 

• Voorstel om vanaf 2020-2021 1 fase van het VJC af te schaffen. 

• Voorstel om betere Min1 (A-kern) niet meer te verplichten om deel te 

nemen aan VJC. 

• Aanpassingen NJC goedgekeurd door KBTTB zodat effectief enkel de 

betere spelers nog aanwezig zijn (minimum-klassement noodzakelijk) 



 

• Spelers begeleiden naar het juiste niveau zodat ze op de juiste 

tornooien aanwezig zijn. 

• Voorstellen TeCo voor te leggen op volgende LRvB 

c. Sporttechnische coördinatoren 

• Vraag naar Jo Willems (verontschuldigd): mogelijkheid om sportkamp 

Brugge in de toekomst te vervangen door sportkamp in Herentals? 

• Overzicht van de ledenevolutie werd opgemaakt door Wesley met 

daarbij ook drop-out-cijfers en een algemeen overzicht 

d. -12-werking 

• Inschrijvingen voor -12-internationaal tornooi te Leuven verloopt 

moeizaam. Hopelijk toch nog enkele Waalse provincies die inschrijven. 

• Geerts Pieter stopt eind juni. Zijn taken zullen, na intern overleg, 

overgenomen worden door Wesley van den Noortgate. 

• Oplossing voor OVL-werking nog niet helemaal rond. De 

verantwoordelijken van OVL moeten overleggen met de -12-

coördinator om de transitie zo goed mogelijk te laten verlopen. 

 

8. Belgium Open 

ITTF akkoord met Challenger + event in 2020. Voorziene data van 27 tot en met 31 

oktober 2020. Opnieuw een stapje hoger met de Belgium Open. Voorbereidingen 

nu reeds gestart. 

 

9. Bijsturing SR, HR en Statuten 

a. Wijziging statuten: Zullen aangepast worden tegen eind oktober richting de 

volgende AV, ook in functie van nieuw wetboek vennootschappen, vzw’s en 

vereningingen. (opgelet: ook clubs moeten zich in orde stellen met dit nieuwe 

wetboek). 

b. Goedkeuring HR: Zullen aangepast worden tegen eind oktober richting de 

volgende AV. 

c. Goedkeuring sportreglementen: werden aangepast in functie van de 

nationale sportreglementen (en de daarbij horende wijzigingen). Nieuwe 

sportreglementen worden unaniem goedgekeurd. 

 

10. Landelijke Klasseringcommissie 

Vergadering op 6 mei achter de rug. 17 herzieningsaanvragen binnengekomen. 

Publicatie herzieningen voorzien op 25 mei. 

 

11. Vlaamse organisaties 

a. Wijziging systeem om te kwalificeren voor het BK enkel BCDE. Zal verspreid 

worden aan provincies en gepubliceerd worden in nieuwsbrief en website. 



 

b. Verplichte EHBO-post te schrappen bij Beker van Vlaanderen. Bij overige 

evenementen wel nog te voorzien. 

c. Budgettering VTTL-events 2019-2020: nieuw voorstel wordt nog lichtjes 

bewerkt en zal nadien rondgestuurd worden. 

 

12. Landelijke interclub 

Eindrondes achter de rug. Ondertussen al gekend dat Merksplas extra stijgt naar 

2de Nationale en dat Sint-Pauwels en Sobeka Zwevegem opgevist worden. 

Inschrijvingen zelf verlopen moeizaam. Opmaak van kalender voorzien op 24 juni. 

 

13. Koepel: Waalse vleugel tracht soms om reglementen te omzeilen of om te buigen 

richting selecties EJK en European Games. Nochtans duidelijke afspraken gemaakt 

binnen KBTTB. 

 

14. Arbitrage 

a. Vergrijzing arbitrage zet zich verder. Dringend nieuwe krachten te zoeken. 

b. Lijst HS en AHS voor evenementen 2019-2020 werd voorbereid, invulling kan 

beginnen. 

c. Taken scheidsrechters duidelijk af te spreken en ook na te komen op de 

evenementen zelf. 

d. Data opleidingen en examens werden vastgelegd. 

 

15. Informatica 

a. Schrappen van leden met machtigingen (oud-secretaris, transfer van een 

secretaris,…) moet goed opgevolgd worden. Rechten enkel voor de juiste 

mensen (controle gebeurd meestal begin september waardoor al veel fouten 

vermeden worden). 

b. Vraag om de klassementen zo spoedig mogelijk up-te-loaden. Nieuw seizoen 

wordt binnenkort geactiveerd, zodat spelers met juiste klassementen 

ingeschreven kunnen worden voor de zomertornooien. 

c. Nieuw online-wedstrijdprogramma: promotie te starten richting nieuwe 

seizoen. 

d. Ledendatabase: nieuwe database in de steigers. Eerste opstart gegeven, 

waardoor spelers binnenkort zelf hun adres en contactgegevens kunnen 

nakijken en aanpassen waar nodig. Communicatie hieromtrent voorzien 

richting nieuwe seizoen. 

 

16. Interpellaties 

Er werden geen interpellaties ingediend. 

 



 

17. Varia 

a. Wesley Van den Noortgate komt nog eens terug op de overgang van zijn 
taken. Hij bedankt Pieter voor de huidige werking en hoopt nieuwe stappen 
voorwaarts te zetten met de jonge garde. 

b. Op “brugdagen” zijn veel sporthallen gesloten. Nochtans een ideaal moment 
om veel mensen te kunnen laten sporten. Brief aan Sport Vlaanderen te 
richten om deze problematiek aan te kaarten. 

 

Verslag opgemaakt door 

Noppe Frederik 

Secretaris-Generaal 

 

PV naar: Leden AV, TeCo, LMC, LAC, LRVC 

  Verantwoordelijke Interclub, Evenementen, Prov. Secr. 

  LRC, Vz LTuC, VTTL-leden Nat. Comm. 

 

 



BIJLAGEN 

 

• Voorwoord voorzitter VTTL 

 

• Landelijke Sportreglementen 2019-2020 

 

• Kwalificatie BK BCDE enkel 

 

• Budgettering VTTL-events 

 

• Reglementen evenementen 2019-2020 



ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING 2 VTTL 25 MEI 
2019 
 
Dame(s) en Heren, 
Beste sportvrienden, 
 
Van harte welkom op deze Algemene Statutaire vergadering. Het interclubseizoen zit 
er bijna op, en nu al aan het werk om het nieuwe 2019/2020 goed voor te bereiden.  
 
Bij deze wil ik alle beleidsmensen danken om hun inzet voor de provinciale, landelijke 
en Nationale werking evenals het personeel die werken voor onze Vlaamse 
Tafeltennissport. Opnieuw is er in een jaar tijd veel gepresteerd. 
 
Wij blijven streven op alle vlakken naar een standvastige bijsturing voor een leefbare 
en een financiële betere Vlaamse Tafeltennisliga, ook voor Topsport. Hopelijk is er 
op jullie algemene statutaire vergadering in de provincies veel zaken uitgelegd want 
communicatie is heel belangrijk. 
 
Het ledenaantal is helaas gedaald met 21 leden, we komen hierop terug. Het 
jeugdsportfonds is door Jo bijgestuurd zodat nog meer clubs kunnen genieten van 
meer ondersteuning. Het project laagdrempelig sporten King Pong blijft lopen, blijven 
doordrukken Wesley. Straks ook meer hierover. Vergeet niet dat de voorlopige 
coachlicenties verlopen na 3 jaar. 
 
Topsport vraagt een standvastige bijsturing naar  leefbaarheid en rentabiliteit en daar 
drukt standvastig ook de overheidsinstanties op. Aan Marc Closset de Technisch 
Directeur Topsport om SAMEN met zijn ploeg steeds de goede richting te kiezen en 
op tijd hieraan verder werken. Straks meer. 
 
De provinciale en VTTL werking -12 en +12 moet geleidelijk met zijn allen samen 
verder vooruit, hopelijk ook met VLBB. Straks meer. De Belgium Open Challenge + 
World Tour zal doorgaan in oktober 2020 in De Haan. 
 
De laatste weken heb ik mijn pluk gehad: 

1. Kristof Ogiers verantwoordelijk voor het materiaal in Zedelgem is met de 
noorderzon verdwenen. 1 week voor zijn vertrek naar de Filippijnen belde hij 
mij op om het nieuws zomaar te vertellen. 

- Hij laat ons zomaar in plan maar we kijken naar oplossingen. 
- Vervoer voor Leuven en Herentals: goed dat ik de man contacteer die 

het in zijn plaats ging doen. Hij vertelde dat Kristof wist dat hij met zijn 
arm in het gips steekt. 

- Moesten jullie van iemand weten die een rijbewijs C heeft zou al veel 
opgelost kunnen. 

- Wij gaan met enkelen (dank hiervoor) op woensdag 12 juni, sorry om 
het zo te verwoorden: de boel opkuisen. 

- En alles klaarzetten voor de 3 volgende organisaties.  
 
 
 
 



 
2. Topsport: 

a) Alex Smirnov neemt een groot deel over van Ferenc betreffende de 
mannen werking: Cedric, Robin, Laurens en Olav ook bij de werking 
betrekken. 

b) Jullie weten al dat David Henkens in Leuven werkzaam is, hij levert puik 
werk met onze spelers van de Topsport & Studie onder het goed oog van 
Carlo. 

c) Na de WK in Budapest heeft de TDT en Tommy Verlinde van Sport 
Vlaanderen met de dames elk afzonderlijk gepraat. 
Nadien met de trainer/coach Nina. 
Resultaat een ingrijpen naar ik al een tijdje naar alludeerde bleek dringend 
te zijn. 
Nina wordt vervangen door Yannick Vostes 
De kwalificatie van de damesploeg voor het EK in Nantes werd intussen 
gehaald in een barragewedstrijd tegen en in Engeland weliswaar met Marc 
Closset als coach. Lisa won haar 2 wedstrijden op overtuigende wijze. 
Hopelijk de nieuwe inpuls. 

d) Top -12 werking: een grote dank aan Pieter die deze op gang trok maar 
helaas stopt hij in alle vriendschap door omstandigheden. Hij wil en zal ons 
nog diensten bewijzen, waarvoor dank. 
Zijn ontslag kreeg ik toen ik op het WK in Budapest was. Onmiddellijk in 
alle discretie op zoek naar oplossing. 
Ik had gehoord dat iemand in ons midden een half time ging opgeven in 
OVL en zo contacteerde ik Wesley die na een tweetal weken bedenktijd 
waaronder besprekingen de ½-tijdse job van Pieter wil overnemen. Hij 
belooft om zich 100 % in te zetten. Opgelet voor de start in 200 %, 2 
voetjes op de grond en de kadans volhouden. Je kan hier zelf veel 
programmeren naar de werking en resultaten toe. 

e) Goed dat na de geruchten wij ook afgesproken hebben met Hedwig en een 
gesprek met het PC in OVL was eerder aan de gang dan het ontslag van 
Pieter. 
Hier komt een oplossing zoals in A, LK en VLBB. Waarschijnlijk worden het 
voor OVL Peter Nijs en Ken Waegemans, Bedankt Hedwig. 

f) WK: de gele bal, rubbers in verschillende kleuren één zwarte kant en ander 
rubber duidelijk anders dan zwart, geen wit geel oranje. 
Ook enkele spraken van tafels in verschillende kleuren. 
  

Mogen wij als Vlaamse Tafeltennisliga erop blijven aandringen om de Deontologie,  
de Fairplay en Goed Bestuur hoog in het vaandel te dragen. 
 
Aan jullie om essentiële vragen te stellen op deze algemene statutaire vergadering. 
 
Een goede vergadering. 
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AFKORTINGEN GEBRUIKT IN DE LANDELIJKE SPORTREGLEMENTEN 
 
         
I.T.T.F. : Internationale Tafeltennisfederatie 
 
VTTL: : Vlaamse Tafeltennisliga v.z.w. 
 
K.B.T.T.B. : Koninklijke Belgische Tafeltennisbond v.z.w. 
 
P.C. : Provinciaal Comité  
 
NT & EC : Nationale Technische en Evenementen Commissie 
 
NSC : Nationale Sportieve Commissie 
 
LAC : Landelijke Arbitrage Commissie 
 
MC : Management Comité 
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Inleidende bepaling: 
 
De Nationale Sportreglementen zijn van toepassing, met uitzondering van onderstaande bepalingen. 

 
A. ALGEMEEN GEDEELTE 

 
A.1. TOEPASSINGSGEBIED 

 
De onderhavige sportreglementen zijn van toepassing op alle ontmoetingen, georganiseerd 
door de VTTL, alle ontmoetingen die onder zijn of haar bevoegdheid vallen en alle 
ontmoetingen, gespeeld in de provincies die deel uitmaken van de VTTL. 

 
 

 
A.3. ORGANISATIES 

 
A.3.1 Ieder jaar organiseert de VTTL: 
 
A.3.11 - Landelijke interclubkampioenschappen; 
 
A.3.12 - individuele enkelkampioenschappen zijnde de Vlaamse Kampioenschappen.(Seniores, 

Jeugd en Veteranen) 
 
A.3.15 - alle andere organisaties die zij nodig of noodzakelijk acht. 
 
A.3.3 De Provincies: 
 
A.3.31 - mogen competities organiseren met een provinciaal karakter; 
 
A.3.32 - mogen met de toelating van VTTL, competities organiseren met een landelijk karakter; 
 
A.3.33 - mogen met toelating van het NSC/KBTTB en VTTL competities organiseren met een 

nationaal karakter; 
 
A.3.34 - mogen met toelating van NSC/KBTTB en VTTL en van de verantwoordelijke voor 

internationale betrekkingen, competities organiseren met een internationaal karakter. 
 
A.3.4 De Clubs: 
 
A.3.41 - mogen zonder enige toelating competities organiseren voor hun aangesloten leden; 
 
A.3.42 - mogen met toelating van het betrokken P.C. competities organiseren tussen verschillende 

clubs; 
 
A.3.43 - mogen met de toelating van de VTTL, competities organiseren met een landelijk karakter; 
 
A.3.44 - mogen met toelating van NSC/KBTTB en VTTL competities organiseren met een nationaal 

karakter; 
 
A.3.45 - mogen met toelating van NSC/KBTTB, en VTTL en van de verantwoordelijke voor 

internationale betrekkingen, competities organiseren met een internationaal karakter. 
 
A.3.5 Strafmaatregelen: 

Overtredingen tegen A.3.33, A.3.34, A.3.42, A.3.43 en A.3.44 worden beboet door, 
naargelang, PC, VTTL of NSC/KBTTB. 

 
A.4. TOEGANKELIJKHEID TOT DE COMPETITIES 

 
A.4.1.1 Enkel clubs en de spelers die aangesloten zijn bij één van de twee Vleugels van de vzw 

K.B.T.T.B. mogen het interclubkampioenschap en de bekers van België betwisten. 
 
A.4.1.2 Indien een speler die op de sterktelijst voorkomt een dubbele aansluiting heeft, verliest hij 
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ogenblikkelijk zijn kwalificatie voor de interclub.  
 
A.4.1.3 Een speler verliest zijn kwalificatie voor alle landelijke competities, als hij zelf niet in regel is 

met de landelijke thesaurie. 
Een speler verliest zijn kwalificatie voor alle provinciale competitie , als hij zelf niet in regel is 
met de provinciale thesaurie. 
 

A.4.1.4 De speler bedoeld onder artikel A.4.1.3 herkrijgt zijn kwalificatie op de datum waarop zijn 
schuld wordt aangezuiverd. 



Landelijke Sportreglementen   Seizoen 2019-2020   – goedgekeurd door de AV op 25 mei 2019 

4 
 

 B. INDIVIDUELE KLASSERING 
 
 
 
B.4. AANVRAAG TOT HERZIENING 
 
B..4.1 Landelijke klasseringen 

Indien de klassering van een speler niet voldoet aan zijn zienswijze, mag hij binnen de vijftien 
dagen na het verschijnen van de klasseringen een gestaafde aanvraag tot herziening 
indienen bij de Landelijke Klasseringcommissie 

 
B.4.2 Provinciale klasseringen 

Indien de klassering van een speler niet voldoet aan zijn zienswijze, mag hij binnen de 15 
dagen na het verschijnen van de klasseringen in het provinciaal orgaan, een aanvraag tot 
herziening indienen bij de provinciale klasseringcommissie.. 
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B.5. BEROEP 
 
B.5.1 Beroep is slechts ontvankelijk indien volgende voorwaarden vervuld zijn: 
 
 
B.5.14 Tegen een beslissing getroffen door de Landelijke Klasseringcommissie  kan er beroep 

ingediend worden bij de Landelijke Raad van Bestuur. 
 
B.5.15 Tegen een beslissing getroffen door een Provinciale klasseringcommissie kan er beroep 

ingediend worden bij het PC. 
 
B.6. UITSLAGENKAART 
 
B.6.3  
B.6.5  
 
B.6.6  
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 C. INTERCLUBS 
 
C.1. ALGEMENE REGELS 
 
 
C.1.5 
 
C.1.51 De reeksen van de landelijke interclubcompetitie worden samengesteld door de 

interclubleider/LRvB . 
De dalers uit de nationale competitie en de stijgers uit de provinciale competities worden 
gelijkmatig verdeeld over de diversen reeksen van de landelijke interclubcompetitie, zowel bij 
de heren als bij de vrouwen. 
Bij de samenstelling van de reeksen zullen in de mate van het mogelijke nooit twee ploegen 
van eenzelfde club in eenzelfde reeks ondergebracht worden. 

 
 
C.2. SPEELOMSTANDIGHEDEN EN UITRUSTING 
 
C.2.2 Speelruimte 
 
C.2.21 Afmetingen: 

De hieronder vermelde afmetingen zijn toepasselijk: 
Lengte: minimum 9,50 m voor de landelijke afdelingen; 

   minimum 8,50 m voor de provinciale afdelingen; 
Breedte: minimum 4,50 m voor een tafel in een afgesloten ruimte; 

  minimum 4 m per tafel wanneer er meerdere tafels in een zelfde speelruimte 
aanwezig zijn. 

Hoogte: minimum 2,75 m boven de grond, over de ganse speelruimte; nochtans voor 
ploegen in reeksen lager dan 1ste provinciale kan het bevoegde provinciaal comité 
hierop afwijkingen toestaan. 

 
C.2.22 Verlichting: 
 
C.2.22.1 In de landelijke en provinciale afdelingen moet de minimale lichtsterkte, gemeten op 

tafelhoogte, 250 lux bedragen, gelijkmatig verspreid over de ganse tafeloppervlakte. 
Op gelijk welke andere plaats van de speelruimte mag de op tafelhoogte gemeten lichtsterkte 
niet minder dan 150 lux bedragen. 
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C.2.26 Speluitrusting: 
 
C.2.26.1 Tafel 

De tafels moeten voldoen aan de voorschriften van de I.T.T.F.- reglementering. 
Indien een interclubontmoeting op twee tafels wordt gespeeld, moeten deze van hetzelfde 
merk, en van hetzelfde model en dezelfde kleur zijn en zich in dezelfde ruimte bevinden. 
Met toestemming van het bevoegd comité mag een Dames interclubontmoeting of een 
interclubontmoeting van een leeftijdscategorie echter op één tafel gespeeld worden. 

 
 

C.2.26.5 Materiaal in de speelruimte: 
In alle interclubontmoetingen van de landelijke afdelingen moet elke tafel voorzien zijn van: 

- één scorebord, geplaatst op een scheidsrechterstafel (tje) 
- een stoel voor de scheidsrechter 
- een vochtige dweil in de nabijheid van de scheidsrechterstafel. 

Voor elk van deze verplichtingen kan het betrokken P.C. beslissen of ze van toepassing is op 
de interclubontmoetingen van provinciale afdelingen. 
Bij elke inbreuk ter zake wordt de schuldige club een boete opgelegd. 
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C.4. PLOEGEN 
 
 

 
C.4.24 Inschrijving van de ploegen 
 
C.4.24.1 De inschrijvingen van de ploegen in de landelijke afdelingen moeten ten laatste op vijf juni de 

landelijke bevoegde instantie bereiken. 
Vanaf deze datum worden de ontvangen inschrijvingen als onherroepelijk beschouwd. 
 

C.4.24.2 De betalingen in verband met deze inschrijvingen moeten uitgevoerd worden na ontvangst 
van de factuur verzonden door de penningmeester en dit vóór 15 augustus van het lopende 
seizoen. 

 
 
 
 
C.5. STRUCTUUR 
 

Op landelijk vlak bestaat het interclubkampioenschap uit 1afdeling in de Categorie Heren en 
één afdeling in de Categorie Dames. Op provinciaal vlak zijn er maximaal 6 afdelingen, 
samengesteld, in elke provincie, in functie van het aantal ingeschreven ploegen voor de 
betrokken Categorie en van het aantal reeksen in elk van deze afdelingen. 

 
C.5.1 Categorie heren 
 
C.5.11 Op landelijk vlak: 
 
C.5.11.1 drie reeksen heren. 
 
C.5.13 Op provinciaal vlak: 
 
C.5.13.1 Elk PC organiseert zijn provinciale interclub. De hoogste afdeling bestaat maximaal uit 2 

reeksen. 
 
C.5.13.12 Geschrapt. 
 
C.5.13.13 Geschrapt. 
 
C.5.13.2 Geschrapt. 
 
C.5.13.3 Geschrapt. 
 
C.5.13.4 Geschrapt. 
 
C.5.2 Categorie dames 
 
C.5.21 Op landelijk vlak: 
 
C.5.21.1 één reeks dames. 
 
C.5.23 Op provinciaal vlak: 
 
C.5.23.1 Elk PC organiseert zijn provinciale interclub. De hoogste afdeling bestaat maximaal uit 1 

reeks. 
 
C.5.23.2 Geschrapt. 
 
C.5.23.3 Geschrapt. 
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C.5.23.4 Geschrapt. 
 
C.5.23.5 Geschrapt. 
 
C.5.3 Leeftijdscategorieën 
 
C.5.31 Elk PC organiseert een interclub voor leeftijdscategorieën.  
 
C.5.32 Elk PC beslist of het principe van stijgen en dalen wordt toegepast. 
 
C.6. VERLOOP VAN DE ONTMOETINGEN 
 
 
 
 
C.7. RANGSCHIKKING VAN PLOEGEN 
 
 

 
C.9. HET STIJGEN EN DALEN VAN PLOEGEN 
 
C.9.1   Ploegen die stijgen 
 
C.9.11  Interclub Heren 
 
C.9.11.1  De eerst gerangschikte ploeg van elke reeks moet steeds naar de onmiddellijk hogere afdeling 

stijgen. 
 De kampioen van elke reeks in de landelijke afdeling moet naar 2de nationale afdeling stijgen. 
 Wat betreft de stijgers van Eerste Provinciale Afdeling naar de landelijke afdeling blijft artikel 

C.9.11.22 echter van strikte toepassing. 
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C.9.11.2  Andere stijgers: 
 
C.9.11.21  Er stijgen 10 ploegen naar de landelijke interclubcompetitie; de verdeling van de ploegen 

geschiedt op volgende wijze: 
 
C.9.11.22 Elke provincie heeft recht op twee stijgers. De kampioenen van iedere reeks in 1ste provinciale 

moeten verplicht stijgen naar landelijke afdeling. De ploegen die als 2de van hun reeks recht 
hebben om te stijgen, mogen eventueel kiezen om in provinciale afdeling te blijven. In dat 
geval wordt deze plaats vacant en toegewezen aan een bijkomende stijger. Bijkomende 
stijgers worden bepaald door het landelijk quotiënt. Indien de tweede van de provincie niet 
wenst te stijgen, komt eerst de derde van die provincie in aanmerking vooraleer er rekening 
wordt gehouden met bijkomende dalers en bijkomende stijgers. 

 
C.9.11.23 Om dit landelijk quotiënt te bepalen, maakt men de som van het aantal ploegen van elke 

provincie die hebben deelgenomen aan de hereninterclub, betwist volgens het principe van 
stijgen en dalen, zowel in de Nationale, als in de landelijke, als in de Provinciale afdelingen, de 
ploegen die algemeen forfait hebben verklaard niet meegerekend. Voor deze berekening geldt 
het aantal ploegen van het voorafgaande sportseizoen. Deze som gedeeld door 10 geeft het 
landelijk quotiënt.  

 
C.9.11.24 Daar er in elke provincie twee stijgers van ambtswege zijn, trekt men van het aantal 

herenploegen van elke provincie, bepaald zoals beschreven in C.9.11.23, tweemaal het 
landelijk quotiënt af. Voor elke provincie geeft deze aftrekking aanleiding tot een verschil dat 
positief, negatief of nul kan zijn. 

 
C.9.11.25 Het grootste positief verschil geeft recht op een bijkomende stijger. Na het landelijk quotiënt 

van dit grootste positief verschil afgetrokken te hebben, kent men de volgende stijgende plaats 
toe aan de provincie met het nieuw grootste verschil en zo verder tot dat alle vrije plaatsen 
opgevuld zijn. 

 
C.9.11.26 Indien de rest gelijk is komt de laatste stijgende ploeg uit de provincie die gedurende het 

voorafgaande sportseizoen het kleinst aantal ploegen telde in de landelijke afdeling heren. 
 
C.9.11.27 Wanneer dit ploegenaantal hetzelfde is, komt de stijgende ploeg uit die provincie die 

gedurende het voorafgaande sportseizoen met het grootst aantal ploegen aan de interclubs 
Jongeren "Jongens" deelgenomen heeft. 

 
C.9.11.3 Elk sportseizoen, voor de aanvang van de interclubcompetitie maakt het managementcomité 

de verdeling per provincie bekend van het aantal ploegen die op het einde van het seizoen 
naar de Landelijke Afdeling stijgen. 

 
C.9.11.4  Vacante plaatsen 
 
C.9.11.41  Indien een plaats vacant is in een afdeling wordt deze plaats ingenomen door de ploeg die in 

de onmiddellijk lagere afdeling gerangschikt is op de eerstvolgende plaats die nog geen recht 
gaf tot stijgen. 
Deze procedure wordt telkens herhaald tot alle vacante plaatsen ingenomen zijn. 
 

C.9.11.42  Indien er plaatsen vrijkomen in 2de Nationale Afdeling worden deze als volgt toegekend: 
1. Aile Francophone 
2. Vlaamse Tafeltennisliga 
3. A.F 
4. A.F. 
5. V.T.T.L. 
6. A.F 
7. A.F. 
8. V.T.T.L. 
verder steeds 2 maal A.F. en dan 1 maal VTTL. 
 

C.9.11.5  Bijkomende stijgers 
 
C.9.11.51  Indien nodig worden de bijkomende stijgende ploegen bepaald door een eindronde betwist 

tussen de ploegen die in de verschillende reeksen op gelijke hoogte eindigden. 
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C.9.12  Interclub Dames 
 
C.9.12.1 De eerste gerangschikte in de reeks van de landelijke afdeling moet naar 2de nationale 

afdeling stijgen. 
 
C.9.12.2  Er stijgen steeds 3 ploegen naar de landelijke interclubcompetitie. De verdeling van de 

ploegen geschiedt op volgende wijze: 
 
C.9.12.21 De kampioen van reeks 1ste provinciale in de provincie met het grootst aantal ploegen die 

hebben deelgenomen aan de Damesinterclub, betwist volgens het principe van stijgen en 
dalen, zowel in de Nationale, als in de landelijke, als in de Provinciale afdelingen, de ploegen 
die algemeen forfait hebben verklaard niet meegerekend, stijgt automatisch. Voor deze 
berekening geldt het aantal ploegen van het voorafgaande sportseizoen. 

C.9.12.22 De kampioenen van de vier overige provincies betwisten een eindronde waardoor de beide 
andere stijgers worden vastgelegd. 

C.9.12.3 Elk sportseizoen, voor de aanvang van de terugronde maakt het managementcomité de 
modaliteiten van deze eindronde bekend. 

 
C.9.12.4 Vacante plaatsen 
 
C.9.12.41  Indien een plaats vacant is in een afdeling wordt deze plaats ingenomen door de ploeg die in 

de onmiddellijk lagere afdeling gerangschikt is op de eerstvolgende plaats die nog geen 
recht gaf tot stijgen. 
Deze procedure wordt telkens herhaald tot alle vacante plaatsen ingenomen zijn. 
 

C.9.12.43  In 2e Nationale Afdeling worden de vrijgekomen plaatsen in dezelfde volgorde toegekend als 
deze bepaald in artikel C.9.11.42 

 
C.9.12.44 In landelijke afdeling worden de vrijgekomen plaatsen ingenomen in volgorde door de 

ploegen die 3de, respectievelijk 4de werden in de eindronde bedoeld in artikel C.9.12.22. 
Daarna wordt de 10de van het afgelopen sportseizoen terug opgevist, vooraleer de 
bijkomende stijgers in aanmerking komen. 

 
C.9.13   Weigering tot stijgen 

Een ploeg die moet stijgen in toepassing van artikel C.9.11.1, C.9.11.2, C.9.12.1, of C.9.12.2 
en die weigert dit te doen, wordt als niet-ingeschreven beschouwd, met alle gevolgen van 
dien. 

 
C.9.2   Ploegen die dalen 
 
C.9.21   Interclub Heren en Dames 
 
C.9.21.4 Landelijke afdeling Heren 

Er zijn steeds minimaal 6 dalers naar de provinciale afdelingen (algemeen forfait en vrije 
plaatsen inbegrepen) 
De laatste twee gerangschikten van elke reeks moeten altijd dalen naar de onmiddellijk 
lagere afdeling. 
 

C.9.21.41 Landelijke afdeling Dames 
  Er zijn steeds 3 dalers naar de provinciale afdelingen (algemeen forfait en vrije plaatsen 

inbegrepen), met uitzondering van toepassing van artikel 9.12.44. 
 
C.9.21.5  Provinciale Afdelingen 

De laatste twee gerangschikten (algemeen forfait en vrije plaatsen inbegrepen)  van elke 
reeks van de verschillende provinciale afdelingen, behalve de laatste, moeten altijd dalen 
naar de onmiddellijk lagere afdeling. 
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C.9.21.6  Bijkomende dalers 
 
C.9.21.61  In functie van het aantal dalende ploegen uit 2de Nationale Afdeling, kunnen er bijkomende 

dalers zijn uit de landelijke reeksen.  
 
C.9.21.62 Indien het aantal dalende ploegen uit de Landelijke Afdeling, afkomstig uit een bepaalde 

provincie, het aantal stijgende ploegen naar de landelijke Afdeling, waarop deze provincie 
recht heeft, overschrijdt, dalen er waar nodig, bijkomende ploegen uit de afdelingen van 
diezelfde provincie. 

 
C.9.21.63  De ploegen die bijkomend dalen worden bepaald door een eindronde betwist tussen de in 

aanmerking komende ploegen. 
C.9.21.64  De P.C.'s zijn verantwoordelijk voor de organisatie van de provinciale eindronden. 
 
C.9.21.65 De dalers voorzien in C.9.21.4 moeten in elk geval dalen. 
 
C.9.21.66  Indien er plaatsen vrijkomen in hogere afdelingen, worden de bijkomende dalers terug 

opgevist, alvorens een beroep te doen op bijkomende stijgers. 
 
C.11.7 Organisatie 
 
C.11.71 Eindronden en beslissingsontmoetingen m.b.t. landelijke afdelingen vallen onder de 

bevoegdheid van de VTTL. 
 
C.11.72 De tabellen worden opgemaakt door lottrekking tijdens een vergadering van de LRvB . Deze 

tabellen worden gepubliceerd voor aanvang van de terugronde. 
 
C.11.73 Eindronden en beslissingsontmoetingen m.b.t. provinciale afdelingen vallen onder de 

bevoegdheid van  de P.C.'s. 
 
C.13. INTERCLUBWEEK 
 
C.13.1 De LRvB identificeert de interclubcompetitieweken, vervat in deze interclubkalender, door 

middel van een referentiecode. 
 
 
C.14. INTERCLUB COMPETITIEDAG EN -UUR 
 
C.14.1 In de interclubkalender wordt het aanvangsuur en de juiste datum vastgesteld waarop iedere 

interclubontmoeting moet betwist worden. 
 
C.14.2 In de landelijke afdelingen Heren is de officiële speeldag vastgelegd op zaterdag met aanvang 

te 19 uur stipt. 
 
C.14.4 In de Landelijke afdelingen Dames is de officiële speeldag vastgesteld op zaterdag met 

aanvang te 14 uur stipt. 
Nochtans heeft een club het recht om het aanvangsuur van alle thuisontmoetingen van één of 
meer van zijn damesploegen op 13 uur vast te stellen op voorwaarde dat hij dat mededeelt bij 
de inschrijving van deze ploeg (en) (C.4.24.1). 
De wedstrijd mag om 19 uur aanvangen als de thuisclub het akkoord (akkoord te bevestigen 
per mail of het formulier wijziging van wedstrijd) heeft van de bezoekende ploeg. Het 
onderling akkoord dient bezorgd te worden aan de interclubleiding. 

 
C.14.5 Elk P.C. legt de officiële speeldagen en -uren vast voor de provinciale interclubontmoetingen. 
 
C.15. COMPETITIEDAG - AFWIJKINGEN 

 
 
C.15.5 Aanvragen zoals voorzien in C.15.3 en C.15.4 moeten hetzij bij  de interclubleider. hetzij bij 

het betrokken P.C. ingediend worden, op een passend formulier, door deze instantie 
afgeleverd. Dergelijke aanvragen moeten minstens 72  uur voor de datum van afwijking 
gebeuren, ongeacht of de oorspronkelijke ontmoetingsdag voorzien in de sportkalender, een 
zaterdag of enig andere weekdag is. 
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C.16.2 Tengevolge van artikels C.15.61, C.15.62 en C.15.63 kunnen interclubontmoetingen 

uitgesteld worden, indien de betrokken club een aanvraag tot uitstel heeft ingediend bij de 
Interclubleider binnen de voorziene termijn. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
C.25. AANVANG VAN DE INTERCLUBONTMOETINGEN en LAATTIJDIGHEID 
 
 
 

 
C.25.10.1.4 Een club met mogelijk toepasbare overmacht, doch waarvan de ploeg niet binnen de 

tijdslimiet van 30 minuten laattijdigheid de ontmoeting kon starten, kan een verzoekschrift voor 
een nieuwe wedstrijddatum indienen op het VTTL-secretariaat ter attentie van de 
interclubleider voor de landelijke interclub en naar de bevoegde provinciale commissie voor 
de provinciale interclub. Dit verzoek met bijgaand het bewijs van overmacht eventueel 
afgeleverd door een betrokken officiële instantie, moet  binnen de week na de betrokken 
officiële wedstrijddatum opgestuurd worden naar het VTTL-secretariaat ter attentie van de 
intercubleider voor de landelijke interclub en naar de bevoegde provinciale commissie voor de 
provinciale interclub, via post (postdatum is van belang) of via elektronische weg. 

 
 
 
C.25.10.3 De behandeling van voorbehoud inzake laattijdigheid en het beroep op de procedure 

‘laattijdigheid door overmacht’ vallen onder de beslissingsbevoegdheid van de Landelijke 
Interclubleider voor de landelijke interclub en voor de provinciale interclub de bevoegde 
provinciale commissie in coördinatie met de provinciale interclubleider. 

 
C.25.10.4 Tegen de beslissing van de interclubleider omtrent de laattijdigheid kan beroep aangetekend 

worden bij de Landelijke Tuchtcommissie voor de landelijke interclub, de provinciale 
tuchtcommissie voor de provinciale interclub, zetelend in eerste aanleg. 

 
 
C.27. HOOFDSCHEIDSRECHTER EN SCHEIDSRECHTERS. 
 
C.27.21 Voor de landelijke interclubcompetitie 
 
C.27.21.1 Het bevoegd comité is de L.A.C. 
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C.30. WEDSTRIJDBLAD 
 
 
C.30.6 Het wedstrijdblad en eventueel één of meerdere afschriften dienen binnen de 24 uren te 

worden verzonden: 
 
C.30.61  voor landelijke interclubs: conform de modaliteiten vastgelegd door de LRvB 
 
 
 
  



Landelijke Sportreglementen   Seizoen 2019-2020   – goedgekeurd door de AV op 25 mei 2019 

17 
 

 
C.33. ENKELVOUDIG FORFAIT 
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C.45. ZAALCOMMISSARIS 
 
C.45.1 Telkens er minstens één ontmoeting van de landelijke interclubcompetitie plaatsheeft, dient 

de thuis spelende club een zaalcommissaris aan te stellen. 
Indien er enkel ontmoetingen van de provinciale interclubcompetitie plaatshebben, dienen de 
richtlijnen van het bevoegde P.C. gevolgd. 

 
C.45.2 De zaalcommissaris is een aangesloten lid van de Vlaamse Tafeltennisliga vzw  van de thuis 

spelende club. 
De zaalcommissaris is minstens 18 jaar oud en mag geen sanctie hebben opgelopen die hem 
verbiedt deze functie uit te oefenen. 
De zaalcommissaris zal, terwijl hij zijn functie uitoefent, zelf niet deelnemen aan een 
interclubcompetitie-ontmoeting. 

 
C.45.3 De zaalcommissaris is aanwezig één uur voor de aanvang van de ontmoeting en maakt zich 

bij aankomst van hoofdscheidsrechter, scheidsrechters of bezoekende ploeg, onmiddellijk 
bekend. 
Zijn naam en aansluitingsnummer worden door de hoofdscheidsrechter voor aanvang van de 
ontmoeting op het wedstrijdblad genoteerd. 

C.45.4 De zaalcommissaris: 
1. staat in voor ontvangst, begeleiding en veiligheid van hoofdscheidsrechter, 

scheidsrechters en bezoekende ploeg (en). 
2. is verantwoordelijk voor de ordehandhaving in het lokaal. 
3. zal op verzoek van de hoofdscheidsrechter de nodige maatregelen treffen om de rust en 

orde te verzekeren. 
4. zal in geval van incidenten verslag uitbrengen aan de hoofdscheidsrechter die dit op het 

wedstrijdblad noteert of in een afzonderlijk verslag aan de bevoegde commissie 
overmaakt. 

5. is verantwoordelijk voor begeleiding en assistentie van de officiële in geval van een 
dopingcontrole. 

 
C.45.5 De zaalcommissaris blijft in functie totdat de hoofdscheidsrechter en de bezoekende ploeg 

(en) het lokaal verlaten hebben, doch niet later dan één uur na het beëindigen van de 
ontmoeting. 

 
C.45.6 Is de zaalcommissaris niet aanwezig gedurende de periode opgelegd door artikels C.45.3 en 

C.45.5, dan wordt aan de in gebreke blijvende club een geldboete opgelegd, waarvan het 
bedrag zal worden bepaald door het bevoegde comité. 



VLAAMSE TAFELTENNISLIGA  vzw 
Brogniezstraat 41 bus 3 -B-1070 Brussel 

Tel.: 02/527.53.72 - Fax: 02/527.52.49 
E-mail: info@vttl.be 

Bank: BE81 7340 0173 7824 - BIC: KREDBEBB 
RPR Brussel 0419.261.219 

BTW BE0419.261.219 

 

Kwalificatie voor Belgische Kampioenschappen klassementen 

Wijziging voor seizoen 2019-2020 

De reglementering betreffende de gekwalificeerde spelers voor de Belgische 

Kampioenschappen voor klassementen (A, B, C, D en E- spelers en speelsters) 

werd door de KBTTB in 2017 gewijzigd. Er wordt niet meer gewerkt via 

automatische plaatsen per provincie, maar de vleugel zelf staat in voor het 

systeem om zich te kwalificeren voor de Belgische Kampioenschappen A-B-C-D-

E. Het aantal plaatsen per vleugel werd vastgelegd in de Nationale 

Sportreglementen. Een overzicht hieronder (uiteraard ook te voldoen aan de 

regels omtrent mogelijkheid voor deelname – zie hiervoor Nationale 

Sportreglementen D.8.2): 

Heren A: alle A-spelers + 6 spelers van de VTTL + 10 spelers van de AF + halve 

finalisten BK -21, Junioren en Cadetten 

Dames A: alle A-speelsters  + 6 speelsters van de VTTL + 10 speelsters van de AF 

+ halve finalisten BK -21, Junioren en Cadetten 

Heren B: 16 spelers van de VTTL + 32 spelers van de AF + top 5 van 

regelmatigheidsrangschikking A-tornooien reeks heren B 

Dames B: 12 speelsters van de VTTL + 20 speelsters van de AF + top 5 van de 

regelmatigheidsrangschikking A-tornooien reeks dames B 

Heren C, D en E en Dames C en D: 16 spelers/speelsters van de VTTL + 16 

spelers/speelsters van de AF + top 5 van de regelmatigheidsrangschikking van 

de A-tornooien (van de respectievelijke reeks) 

De keuze van wijze van kwalificatie werd vrijgelaten door de KBTTB per vleugel. 

De VTTL heeft voor het seizoen 2019-2020 een wijziging doorgevoerd 

hieromtrent. Voorheen kon je alleen gekwalificeerd geraken via de Vlaamse 

Kampioenschappen, maar vanaf het seizoen 2019 zijn alle provinciale 

kampioenen automatisch gekwalificeerd voor de Belgische 

Kampioenschappen BCDE. Dat wil dus zeggen dat er per reeks 5 automatische 

plaatsen toegekend worden na de provinciale kampioenschappen. De 

overgebleven plaatsen zijn enkel en alleen te verdienen via de Vlaamse 

Kampioenschappen ABCDE.  

mailto:info@vttl.be


 

Indien een speler “dubbel gekwalificeerd” is via de provinciale 

kampioenschappen en de Vlaamse Kampioenschappen, dan wordt de volgende 

in de eindstand op de Vlaamse Kampioenschappen aangeduid als 

gekwalificeerde speler. De eindstand van de Vlaamse Kampioenschappen hangt 

uiteraard af van jouw eigen resultaat, maar bij uitschakeling ook af van de 

eindplaats van jouw overwinnaar (bij uitschakeling in de poule wordt gekeken 

naar de speler van jouw poule die het verste geraakt is en aan de hand daarvan 

wordt de eindrangschikking dan afgewerkt).  

Opgelet voor de heren en dames B: Bij de heren B en dames B zijn er ook 

plaatsingswedstrijden voorzien voor de plaatsen 5 tot en met 8. De top 4 

plaatst zich automatisch voor de Belgische A-kampioenschappen. Dan blijven er 

nog 2 wild-cards over voor deze kampioenschappen. De toekenning van die 

wild-cards zal gebeuren door de RvB, uiteraard rekening houdend met de 

resultaten op de Vlaamse Kampioenschappen. In uitzonderlijke gevallen kan 

een wild-card uitgedeeld worden aan een speler/speelster die niet aanwezig 

was op de Vlaamse Kampioenschappen. Om als B-speler dus effectief te 

kunnen deelnemen aan de A-kampioenschappen blijft het dus ook voor de 

provinciale kampioenen noodzakelijk om deel te nemen aan de Vlaamse 

Kampioenschappen. Zij krijgen enkel en alleen een automatisch startbewijs 

voor de Belgische B-kampioenschappen. 

Indien een gekwalificeerde speler/speelster niet kan of wenst deel te nemen 

aan de Belgische Kampioenschappen, dan gaat die plaats naar de volgende in 

de rangschikking van de Vlaamse Kampioenschappen. Spelers/speelsters die 

zich kwalificeren via de regelmatigheidsrangschikking van de A-tornooien, 

kunnen niet vervangen worden. 

Bij verdere vragen, aarzel niet om het VTTL-bureel te contacteren voor meer 

info (info@vttl.be). 

Met vriendelijke groeten 

Frederik Noppe 

VTTL / SG 

mailto:info@vttl.be


VLAAMSE TAFELTENNISLIGA  vzw 
Brogniezstraat 41 bus 3 -B-1070 Brussel 

Tel.: 02/527.53.72 - Fax: 02/527.52.49 
E-mail: info@vttl.be 

Bank: BE81 7340 0173 7824 - BIC: KREDBEBB 
RPR Brussel 0419.261.219 

BTW BE0419.261.219 

 

 

BUDGET VTTL-EVENTS  

OVERZICHT 2019-2020 
 

Door de provincies aan de VTTL aan te rekenen: 

 

1. Maximaal aan te rekenen huurprijs zaal: 375 euro (425 euro in geval van 
Vlaamse Kampioenschappen) 
 

2. Maximaal aan te rekenen huurprijs gebruik clublokaal (beker): 125 euro 
 

3. Maximaal aan te rekenen huurprijs gebruik clublokaal (VJC, herfst- en 
lentecriterium): 7,50 euro per gebruikte tafel 

 

4. Maximaal aan te rekenen bedrag voor organisatie EHBO: volgens factuur 
 

5. Maximaal aan te rekenen bedrag voor drukwerk (jeugdkamp.): 250 euro  
 

6. Maximaal aan te rekenen bedrag voor huur en transport tafels: regeling 
via de VTTL (indien gebruik van de tafels eigen aan de provincie en ter 
plaatse aanwezig: max. 250 euro) 

 

7. Maximaal aan te rekenen bedrag voor lunchpakket voor maximaal 220 
personen tijdens jeugdkamp.: 5,00 euro per lunchpakket 

 

8. Maximaal aan te rekenen bedrag voor eventuele bijkomende kosten: 200 
euro 

 

 
 

 

mailto:info@vttl.be
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VLAAMSE JEUGDKAMPIOENSCHAPPEN 
 

Reglement 
 Art.1 Er worden acht reeksen voorzien:  

JONGENS en MEISJES preminiemen, miniemen, cadetten en junioren (leeftijd volgens de 
geldende reglementen).  

 
Elke provincie stelt twee spelers en speelsters per reeks op zonder onderscheid van 
klassering. Elke reeks heeft aldus tien deelnemers, die elkaar in 1 poule ontmoeten. 
 
Enkel spelers die speelgerechtigd zijn voor de Belgische Jeugdkampioenschappen mogen 
deelnemen aan deze Vlaamse Kampioenschappen. 
 

Art. 2 Poule-eindstand: 
 

• Als twee spelers hetzelfde aantal overwinningen totaliseren dan wordt het voordeel 
gegeven aan de overwinnaar van de onderlinge wedstrijd. 

• Bij meer dan twee spelers met hetzelfde aantal overwinningen wordt hun onderlinge 
positie bepaald door en dit in dalende, eliminerende volgorde: 
➢ het quotiënt van gewonnen en verloren wedstrijden 
➢ het quotiënt van gewonnen en verloren sets 
➢ het quotiënt van gewonnen en verloren punten met dien verstande dat enkel de 

uitslagen tussen de betrokken spelers in aanmerking genomen worden. 
 
Art.3 De wisselbeker wordt toegekend op basis van de hierna volgende puntentoekenning en na 

optelling van de punten van de tien reeksen voor elke provincie. Puntentoekenning voor de 
reeksen preminiemen, miniemen, cadetten en junioren:  

  1ste: 12 punten 6de: 5 punten 
  2de: 10 punten 7de:  4 punten 
  3de: 8 punten 8ste: 3 punten 
  4de:  7 punten 9de:  2 punten 
  5de: 6 punten 10de: 1 punt 
 

Te laat opdagen voor een wedstrijd betekent automatisch verlies van deze wedstrijd. 
Forfait voor aanvang van de competitie en uitsluiting geeft geen recht op punten. Forfait 
tijdens de competitie geeft wel recht op punten.  

 
Art.4 Bij gelijkheid van de totaalstand per provincie wordt de voorkeur gegeven aan die provincie 

die de meeste punten wist te behalen in de reeks jongens junioren, vervolgens jongens 
cadetten, jongens miniemen, jongens preminiemen, meisjes junioren, meisjes cadetten, 
meisjes miniemen en meisjes preminiemen. 

 
Art.5 De spelers worden zodanig in de poule geplaatst zodat spelers van dezelfde provincie in de 

eerste ronde tegen elkaar uitkomen. 
 
Art. 6 Alle wedstrijden worden gespeeld naar 3 winnende sets (best of 5) en elke set wordt 

gespeeld naar 11 punten volgens de normale sportreglementen (vanaf 0-0). 
 
Art.7 De VTTL schenkt aan elke reekswinnaar een gouden penning, de tweede een zilveren 

penning, de derde een bronzen penning. 
  
Art.8 De winnende provincie ontvangt een beker, die eigendom wordt van de provincie. 
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UURROOSTER: 

 
9u00: Aankomst en onthaal 
9u20: Welkomstwoord door een lid van het organiserend P.C  
9u30:  Aanvang van de wedstrijden  

 
 SCHEMA: PM=preminiemen  M=miniemen  K=kadetten  J=junioren 
 

Duur van de ronde miniemen en preminiemen: 25 min. 
Duur van de ronde kadetten en junioren: 30 minuten. 

 
 09u30: K + J 
 10u00: PM +M  
 10u25:  K + J 
 10u55:  PM + M 
 11u20:  K + J 
 11u50:  PM + M 
 12u15:  K + J 
 12u45: PM + M 
 13u10: K + J  
 13u40: PM + M 
 14u05: K + J 
 14u35: PM + M 
 15u00: K + J 
 15u30: PM + M 
 15u55 K + J 
 16u25: PM + M 
 16u50: K + J  
 17u20: PM + M 
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VLAAMSE KAMPIOENSCHAPPEN ABCDE 
 
REGLEMENT 
 

Art.1 Er worden negen reeksen voorzien : 
DAMES D, C, B, A 
HEREN E, D, C, B, A 
 

Aantal deelnemers: 
Heren A: vrije inschrijving   Dames A: vrije inschrijving 
Heren B: max. 32 deelnemers  Dames B: max. 32 deelneemsters 
Heren C: max. 32 deelnemers  Dames C: max. 32 deelneemsters 
Heren D: max. 32 deelnemers  Dames D: max. 32 deelneemsters 
Heren E: max. 32 deelnemers 
 

Art. 2 Uit iedere provincie (behalve bij heren A en dames A) plaatsen de halve finalisten van het 
provinciaal kampioenschap en de finalisten van het provinciaal criterium zich voor deze 
kampioenschappen. Een gekwalificeerd speler is niet verplicht om deel te nemen, maar mag 
niet vervangen worden bij niet-deelname. Indien er op het provinciaal criterium (of 
kampioenschap) niet voldoende deelnemers waren om aan 6 gekwalificeerden te komen, 
dan komt de eerstvolgende van het kampioenschap (of criterium) in aanmerking. 

 
Art. 3. In geval van dubbele kwalificatie van een speler wordt als bijkomende gekwalificeerde 

aangeduid de niet reeds gekwalificeerde speler die administratief aan dezelfde provincie 
toebehoort en het best gerangschikt is op het provinciaal criterium. 

 
Art. 4 Enkel spelers die speelgerechtigd zijn voor de Belgische Kampioenschappen mogen 

deelnemen aan deze Vlaamse Kampioenschappen. (uitgezonderd de heren A- en dames A-
reeks) 

 
Art. 5 Alleen spelers, die voldoen aan deze selectiecriteria, kunnen zich inschrijven voor de 

Vlaamse Kampioenschappen. 
 
Art. 6 Verdeling deelnemers (behalve A-reeksen): 

• Per reeks 6 spelers per provincie 

• Per reeks kan de LRvB 2 extra plaatsen toewijzen (op aanvraag van PC, TeCo of 
Topsportcommissie) 

 
Art.7 Elke poule zal, indien mogelijk, bestaan uit spelers uit verschillende provincies, zonder 

afbreuk te doen aan de bestaande reglementering wat betreft de samenstelling en qua 
spreiding van de klassementen. De poules bestaan uit maximaal 4 spelers.  
 
Indeling poules Heren A en Dames A: Tot vijf inschrijvingen zal er gespeeld worden in één 
poule. Vanaf zes tot en met tien spelers zal er gespeeld worden in twee poules. Vanaf elf tot 
en met vijftien spelers zal er gespeeld worden in 3 poules, vanaf zestien tot en met twintig 
spelers zal er gespeeld worden in 4 poules. 
 

Art.8 Spelsysteem B-C-D-E-reeksen 
 

Het kampioenschap wordt betwist volgens een gemengde formule. De voorronden worden 
gespeeld in poulevorm en vanaf de achtste finales met rechtstreekse uitschakeling.  
Indien er twee spelers van een provincie of club in een poule ingedeeld zijn, dienen zij in de 
eerste ronde tegen elkaar uit te komen. 
 
De eerste twee van elke poule gaan door naar de hoofdtabel en strijden verder met 
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rechtstreekse uitschakeling. 
 
Poule-eindstand: 
 

• Als twee spelers hetzelfde aantal overwinningen totaliseren dan wordt het voordeel 
gegeven aan de overwinnaar van de onderlinge wedstrijd. 

• Bij meer dan twee spelers met hetzelfde aantal overwinningen wordt hun onderlinge 
positie bepaald door en dit in dalende, eliminerende volgorde: 
➢ het quotiënt van gewonnen en verloren wedstrijden 
➢ het quotiënt van gewonnen en verloren sets 
➢ het quotiënt van gewonnen en verloren punten met dien verstande dat enkel de 

uitslagen tussen de betrokken spelers in aanmerking genomen worden. 
 
Te laat opdagen betekent de onherroepelijke schrapping (Spelers/sters dienen 30 minuten 
voor aanvang van de kampioenschappen aanwezig te zijn). 

 
Opgave tijdens de poule wedstrijden, op eender welk tijdstip, betekent automatisch 
schrapping uit de poule. De eventuele gespeelde wedstrijden worden uit de rangschikking 
geschrapt. 

 
Art.9  De V.T.T.L. schenkt aan elke reekswinnaar een gouden medaille, de tweede een zilveren 

medaille, de derde en de vierde een bronzen medaille. 
Bij het niet verschijnen op het podium van een speler wordt de gewonnen prijs en medaille 
terug eigendom van de organisatie. 

 
Art.10 De individuele inschrijvingsformulieren moeten door de provinciale verantwoordelijke 

bijgehouden worden. De provinciale selecties dienen ten minste 6 dagen voor de organisatie 
toekomen op het VTTL secretariaat. 

 
 

VOORLOPIG UURROOSTER 
(een gedetailleerd uurrooster zal opgemaakt worden op basis van de inschrijvingen) 

 
9u00:  Onthaal + administratie 
9u20: Verwelkoming door een lid van het organiserend P.C.,  
9u30: Aanvang reeksen Heren D en E, Dames D en C 
11u45:  Aanvang reeksen Heren B en C, Dames B  
14u10:  Voorstelling van de A-spelers en speelsters en aanvang van de wedstrijden. 
18u00:  Prijsuitreiking 

 
Na het einde van de wedstrijden zal er voor een vlotte huldigingceremonie gezorgd worden. 
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VLAAMSE KAMPIOENSCHAPPEN VETERANEN 
“Trofee Roger Toussein” 

Reglement 
 

 

Art.1 Er worden zestien reeksen voorzien (dames en heren):  

• 40 - 49 jaar  

• 50 - 59 jaar  

• 60 - 64 jaar  

• 65 - 69 jaar 

• 70 - 74 jaar 

• 75 - 79 jaar 

• 80 - 84 jaar 

• 85 jaar en ouder 
 

Elke reeks wordt in poulevorm betwist. 
 

A. Selectiecriteria 
 

In de reeksen 40-49 en 50-59 duidt iedere provincie maximaal 2 spelers (speelsters) aan. 
In alle andere reeksen duidt iedere provincie maximaal 1 speler (speelster) aan, behalve 
vanaf de 80+-reeksen. In de 80-84 en 85 jaar en ouder reeksen mag een onbeperkt aantal 
spelers per provincie ingeschreven worden. 

 Enkel spelers die speelgerechtigd zijn voor de Belgische Kampioenschappen mogen 
deelnemen aan deze Vlaamse Kampioenschappen. 

 
Art.2 Spelsysteem 
 

Het kampioenschap wordt betwist in poules. Bij voldoende inschrijvingen zullen de poules 
minimaal uit 7 spelers bestaan. Bij te weinig inschrijvingen in een bepaalde reeks, worden 
deze spelers/speelsters, indien mogelijk, aan een andere reeks toegevoegd. 
 
Indien er twee spelers van een provincie of club in een poule ingedeeld zijn, dienen zij in de 
eerste ronde tegen elkaar uit te komen. 
 
Poule-eindstand: 
 

• Als twee spelers hetzelfde aantal overwinningen totaliseren dan wordt het voordeel 
gegeven aan de overwinnaar van de onderlinge wedstrijd. 

• Bij meer dan twee spelers met hetzelfde aantal overwinningen wordt hun onderlinge 
positie bepaald door en dit in dalende, eliminerende volgorde: 
➢ het quotiënt van gewonnen en verloren wedstrijden 
➢ het quotiënt van gewonnen en verloren sets 
➢ het quotiënt van gewonnen en verloren punten met dien verstande dat enkel de 

uitslagen tussen de betrokken spelers in aanmerking genomen worden. 
 
Art.3 De VTTL schenkt aan alle reekswinnaars een gouden penning, de tweede een zilveren 

penning, de derde een bronzen penning. 
 
Art.4 Jaarlijks wordt de “Trofee Roger Toussein” toegekend aan de provincie met de meeste 

punten.  
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Puntentoekenning voor de reeksen 40+ en 50+ (zowel bij heren als dames) (2 spelers per 
provincie):  

  1ste: 10 punten 6de: 5 punten 
  2de: 9 punten 7de:  4 punten 
  3de: 8 punten 8ste: 3 punten 
  4de:  7 punten 9de:  2 punten 
  5de: 6 punten 10de: 1 punt 
 

Puntentoekenning voor de reeksen 60+ en ouder (zowel bij heren als dames) (per reeks telt 
1 speler per provincie mee):  

  1ste: 5 punten  
  2de: 4 punten  
  3de: 3 punten  
  4de:  2 punten  
  5de: 1 punten  

 
 Te laat opdagen voor een wedstrijd, betekent automatisch verlies van die wedstrijd. Forfait 
voor aanvang van de competitie en uitsluiting geeft geen recht op punten. Forfait tijdens de 
competitie geeft wel recht op punten.  

 
Art.5 Bij gelijkheid van de totaalstand per provincie wordt de voorkeur gegeven aan die provincie 

die de meeste punten wist te behalen in de reeks heren 40+, vervolgens heren 50+, dames 
40+, dames 50+, heren 60+, dames 60+, heren 65+, dames 65+, heren 70+, dames 75+, 
heren 80+, dames 80+, heren 85+, dames 85+. 

 
 
UURROOSTER: 
 

9u30:  Aankomst, onthaal en administratie 
9u45:  Welkomstwoord door een lid van het organiserend P.C.,  
10u00: Aanvang van de wedstrijden 
12u30 – 14u00: Middagmaal 
:  Prijsuitreiking (na afloop van de wedstrijden, ten laatste om 18u30) 
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BEKER VAN VLAANDEREN 
 

Reglement 
 

Art.1 Er wordt een Beker Heren met handicapsysteem en een Beker Dames met 
handicapsysteem voorzien. 

 
Kwalificatie: 
Aan de eindronde Beker van Vlaanderen worden zes ploegen toegelaten: 

• 5 provinciale bekerwinnaars 

• 1 finalist van de organiserende provincie 
 
 Organisatie en lottrekking: 

In de loop van de maand april zal de LRvB het programma samenstellen van deze 
organisatie. 
Het samenstellen van het programma zal gebeuren door lottrekking (volgorde van de 
wedstrijden en het bepalen wie thuisploeg is enz. ). Ploegen van de organiserende 
provincie kunnen elkaar pas tegenkomen in de finale. De tweede ploeg uit de 
organiserende provincie speelt altijd kwartfinale (indien meer dan 4 ploegen aanwezig) 
 

Art.2 Spelsysteem: 
De beker van Vlaanderen wordt gespeeld met het systeem van rechtstreekse 
uitschakeling.  

  
De handicappunten worden toegekend met voorgift; d.w.z. dat, alvorens een set wordt 
aangevangen, men de toegestane handicappunten op het scorebord aanbrengt. Er dient 
getost te worden om de serveerder van set 1 te bepalen. Bij een vijfde set wordt er 
gewisseld wanneer een speler 5 effectieve punten heeft gescoord. 
Deze formule houdt in dat de behaalde resultaten voor de Beker van Vlaanderen NIET in 
aanmerking komen voor vermelding op de individuele uitslagen steekkaart. 

 
Een ploeg is samengesteld uit 3 vaste spelers en een reserve, welke de beker op 
provinciaal niveau hebben betwist. De reserve mag geen deel uitgemaakt hebben van 
een andere ploeg. 

 
De opstelling van de 3 spelers die een ploeg vormen is vrij; de opstelling van de ploegen 
dienen gelijktijdig en schriftelijk te worden overhandigd aan de hoofdscheidsrechter en dit 
tien minuten voor aanvang van de wedstrijd. 
 
De speelvolgorde is de volgende: 3-2, 2-1, 1-3, 3-1, 2-3, 1-2, 3-3, 2-2, 1-1  
 

 De reglementaire samenstelling van de ploegen valt onder de bevoegdheid van de PC’s, 
bij inbreuk verliest betrokken ploeg met forfaitscore. 

 
 Er wordt gespeeld tot een ploeg 5 wedstrijden heeft gewonnen. 
 
Art.3 Het volledige programma wordt door de event-verantwoordelijke opgemaakt. 
 
Art.4 De  competitie vangt aan om 10.00 uur. De ploegen dienen een half uur voor de aanvang 

van de wedstrijden aanwezig te zijn. Ploegen die rechtstreeks gekwalificeerd zijn voor de 
halve finale dienen aanwezig te zijn om 12.30 uur. 

 
 Een afgevaardigde van elke deelnemende ploeg dient een half uur voor de aanvang van de 

wedstrijd aanwezig te zijn voor afhandeling van de administratieve zaken. 
 
 Laattijdige aanwezigheid  geeft aanleiding tot schrapping.  
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Art.5 De provinciale secretarissen dienen voor 20 april hun provinciaal gekwalificeerde ploegen 

(vier namen per ploeg) mede te delen aan het VTTL-secretariaat. Zij dienen ook mede te 
delen of er andere ploegen van diezelfde club deelgenomen hebben aan de provinciale 
bekerstrijd, zodoende om aan te geven welke spelers zeker niet mogen optreden als 
reserve. De provinciale secretarissen dienen schriftelijk hun provinciaal gekwalificeerde 
ploegen te verwittigen. 

 
Art.6 De VTTL schenkt, na afloop tijdens de prijsuitreiking, aan de finalisten een prijs. 
 
 
 

UURROOSTER 
 

9u15 : Aankomst en onthaal 
9u30: Administratie 
9u45: Verwelkomingwoord door een lid van het organiserend P.C.,  
10u00: Aanvang wedstrijden (programma wordt samengesteld door de event-

verantwoordelijke) 
 


