TENNISPARLEMENT ‘COMPETITIE’ TENNIS VLAANDEREN
VERSLAG VERGADERING 20 OKTOBER 2018

Locatie

Hoofdzetel Tennis Vlaanderen, Louizapoortgalerij

Begin - einde

9u30 - 12u45

Verontschuldigd

V. Engelen, M. Hendrickx, M. Oeyen, J. Vandebrouck, W. Rijken, G. Vanderlinden,
C. Dewulf, C. Backx & A. Beck

Voorzitter

Dhr. D. De Maeseneer

Verslaggever

Dhr. G. Kooken & D. Deldaele

1.

KLASSEMENTSHERVORMING

Dit agendapunt is een toelichting bij de praktische uitwerking door de hoofdzetel van een reeds eerder genomen
beslissing.
Steven De Smet geeft toelichting bij de PowerPoint (zie bijlage) en alle gestelde vragen. Er wordt tevens verwezen
naar de brede communicatie van eerder deze week en de betreffende webpagina (incl. filmpje & FAQ). Ter info:
het artikel in Het Laatste Nieuws (https://www.hln.be/sport/tennis/video-tennisklassementen-een-nieuw-tijdperkbreekt-aan~a64e06e2b/) is heel toegankelijk én helder.
Het nieuwe klassementssysteem biedt een antwoord op veel hangende problemen, maar een 100% sluitend systeem
ontwikkelen is nooit haalbaar.
De vrees wordt geopperd dat er een discrepantie zal groeien tussen de gewesten. Zullen ‘zwakke’ gewesten
voldoende hooggeklasseerden kunnen genereren om hoge reeksen te kunnen organiseren? Kalenderbeheer binnen
elk gewest (en ook gewestoverschrijdend) wordt belangrijker teneinde te kleine tabellen te vermijden.
Is de uitgerolde marketing m.b.t. de nieuwe klassementen gezien de complexiteit voldoende? Sessies op
inspiratiedagen en Feest van de Jeugd, pers, website, FAQ’s en een begeleidend filmpje bestaan reeds. Oa social
media wordt goed opgevolgd om te beoordelen of bijsturingen nodig zijn.
WO en FF zullen via het Huishoudelijke Reglement strenger worden bestraft.
Er komt een overleg met AFT m.b.t. de padel-klassementen en de impact van de huidige klassementshervorming.

2.

NOODZAKELIJKE REGLEMENTSAANPASSINGEN N.A.V. DE KLASSEMENTSHERVORMING

Zie gepresenteerde PowerPoint in bijlage. Deze bevat tevens alle ontvangen opmerkingen vanuit de gewesten.
Steven De Smet geeft toelichting bij de PowerPoint en alle gestelde vragen.
Rangschikkingsreglement: geen bemerkingen.
Ethias Tour: geen bemerkingen
Criterium:




Het Tennisparlement gaat principieel akkoord om, in overleg met AFT, na te gaan om de
mogelijkheid te voorzien om voor alle criteriumreeksen een nationale eindronde te voorzien.
Suggestie om werk te maken van een veteranencircuit.
Suggestie om het verlengen van het seizoen te onderzoeken. Dit betekent dat de eindrondes dan
later moeten worden ingepland. (Noot: Vanaf winterseizoen 2019-2020 zal het mogelijk zijn om reeds
tornooien vanaf de Herfstvakantie te organiseren met de nieuwe klassementen en volgens de nieuwe
leeftijden, gezien de klassementsberekening minder tijd zal innemen dan vroeger).

Belgian Circuit:
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3.

De hiervoor vermelde reglementsaanpassingen waren noodzakelijk n.a.v. de klassementshervorming.
Het voorstel m.b.t. het Belgian Circuit is echter verregaander en had eerst het Adviesorgaan moeten
passeren. De Reeks Heren 35-1 in het kader van Belgian Circuit wordt wel goedgekeurd door het
tennisparlement. De hoofdzetel zal samen met de gewesten de kalender 2019 vormgeven.
Is de Prize-Money voor de reeks Heren 35-1 (t.w.v. 1 ster) voldoende hoog?

MASTERPLAN OFFICIALS

Zie gepresenteerde PowerPoint in bijlage. Deze bevat tevens alle ontvangen opmerkingen vanuit de gewesten.
Steven De Smet geeft toelichting bij de PowerPoint en alle gestelde vragen.
Het voorgelegde plan geeft de visie weer. Alle deelaspecten zullen nu o.m. via werkgroepen worden uitgewerkt.
De voorzitter benadrukt enkele tekortkomingen in ons huidig systeem. Bijvb. de problematiek van de neutraliteit
van de interclubleiders, de belangenvermenging en afgeblokte internationale doorgroeimogelijkheden van nieuwe
elementen.
Het tennisparlement is akkoord om de problematiek officiating grondig aan te pakken. Alle operationele
problematieken dienen te worden geïnventariseerd en aangepakt.
De remuneratie moet desnoods i.s.m. financiële experten worden uitgewerkt.
Er wordt geopperd dat het verbod om als gewestelijke comitélid nog actief te zijn als official ook negatieve
gevolgen heeft (verlies aan ervaring, …). Kan een onafhankelijke klachtencommissie hier een oplossing bieden?

4.

SPELERS MET BUITENLANDS KLASSEMENT

Zie gepresenteerde PowerPoint in bijlage. Deze bevat tevens alle ontvangen opmerkingen vanuit de gewesten.
Steven De Smet geeft toelichting bij de PowerPoint en alle gestelde vragen.
Het Tennisklassement gaat akkoord met het principe. Het voorstel wordt doorverwezen naar de Juridische
Commissie voor de coördinatie van alle betreffende artikels.

5.

INTERCLUB

Afschaffing gewestelijke afdelingen Heren met 6 spelers:
 Zie gepresenteerde PowerPoint in bijlage. Deze bevat tevens alle ontvangen opmerkingen vanuit de
gewesten. Steven De Smet geeft toelichting bij de PowerPoint en alle gestelde vragen.
 Er worden verschillende opties geopperd. Er is geen meerderheid om de afschaffing van de
gewestelijke afdelingen met 6 reeds in 2019 te laten in voege gaan.
 Het Tennisparlement beslist met meerderheid tegen minderheid om de afschaffing van de
gewestelijke afdelingen met 6 vanaf 2020 te laten in voege gaan. Zodoende hebben de gewesten de
kans om hierover voldoende en tijdig (vóór de vorming van de teams) te communiceren met hun
clubs. De nieuwe spreiding van alle spelers ten gevolge van de klassementshervorming zal dan ook al
voor iedereen duidelijker zijn.
Supragewestelijke afdeling:
 Zie gepresenteerde PowerPoint in bijlage. Deze bevat tevens alle ontvangen opmerkingen vanuit de
gewesten. Steven De Smet geeft toelichting bij de PowerPoint en alle gestelde vragen.
 Het Tennisparlement gaat akkoord met het principe van supragewestelijke afdelingen in het geval
van onvolwaardige poules op gewestelijk niveau. Om bepaalde onduidelijkheden weg te werken is
het noodzakelijk dat er hierover wel een reglement wordt opgesteld voor aanvang van de competitie.

6.

VOLGENDE VERGADERING TENNISPARLEMENT, 17/11, THEMA CLUBWERKING

De hoofdzetel houdt eraan deze vergadering te laten plaatsvinden, ondanks dat er door het Tennisparlement geen
beslissingen dienen te worden genomen. Dit overleg is belangrijk teneinde een sterke gezamenlijke aanpak van
hoofdzetel én gewesten te kunnen creëren m.b.t. de ondersteuning van de clubs, onze belangrijkste stakeholders.
Valentijn Pattyn, Julie Borgers en Frank Liwerski bereiden deze vergadering voor.
De agenda wordt eerstdaags bevestigd. Tegen 27/10 worden alle achterliggende teksten aangeleverd.
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