VERSLAG TENNISPARLEMENT TENNIS VLAANDEREN
7 december 2019

ARBITRAGE

Locatie:

Hoofdzetel, Louizapoortgalerij, Brussel

Begin- & einduur:

14u00 – 17u00

Aanwezig:

Antwerpen: F. Muts, F. Arts, A. Hilven & P. De Backer
West-Vl.: Ph. Desoete, P. Vermeersch, B. Dewilde, J. Rolly, JP. Vanden Broucke & N. Boi
Limburg: V. Engelen, P. Engelen, W. Rijken, F. Liwerski & A. Verhaegen
Vl.-Brab.: J. Van Den Bosch, JP. Vuynckx, J. Cornelis & L. Böhne
Oost-Vl.: W. Pauwels, J. Van Lierde, C. Backx & L. Langbeen

Voorzitter:

Dhr. D. De Maeseneer

Verslaggevers:

Dhr. G. Kooken, D. Deldaele & J. Delputte

Deze vergadering werd belegd omdat het luik opleidingen en permanente vorming van het Masterplan Officials
dringend moet worden beslist. De rest van het Masterplan is nog niet volledig uitgewerkt en wordt later
voorgelegd.

1.1. ANALYSE CIJFERS OFFICIALS
Zie Powerpoint: betreft cijfers instroom, activiteit officials, conclusies en werkpunten.

1.2. ANALYSE WERKING BUITENLAND
Zie Powerpoint.

1.3. HERVORMING OPLEIDING OFFICIALS
Zie Powerpoint.
De timing van de cursusdagen clubwedstrijdleider wordt in vraag gesteld, gezien de overlapping met de
interclubperiode. Er wordt beslist (13 stemmen voor de optie mei en 10 stemming voor de optie oktober) om de
voorziene timing van mei voor van de cursusdagen te behouden.
Met 19 stemmen voor wordt er beslist te werken met een vast docententeam en volgende bijbehorende principes.




Er moet omwille van de objectiviteit worden vermeden dat de examinatoren actieve officials zijn.
Op heden werden nog geen namen naar voorgeschoven.
Er zal zeker nog inspraak mogelijk zijn vanwege de gewesten voor de cursus interclubleider, dit om
de specifieke gewestelijke richtlijnen toe te lichten.

Betreft het promoveren naar een hoger niveau wordt er door de vergadering vooruitgeschoven dat het belangrijk
is dat de beslissing om te mogen promoveren moet liggen bij een neutraal orgaan (Selectiecomité). Dergelijke
beslissingen moeten objectief worden genomen, waar de bevoegdheid ook wordt gelegd. Actieve officials kunnen
geen inspraak hebben. Bijgevolg kunnen het Adviesorgaan en de gewesten heden louter advies geven. Een official
kan zich in de toekomst zonder voordracht van de club kandidaat stellen voor een opleiding tot nationaal official.
Er wordt voorgesteld om de beoordeling van stoelscheidsrechters via ELIT te formaliseren. Dit zal worden
meegenomen in de analyse richting Elit 2.0
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Er wordt aangegeven dat als men met effectieve niveauverschillen gaat werken, er ook een verschil moet zijn
(qua vergoeding) tussen de verschillende graden.
Een aanwezige beaamt dat Drillster een zeer goed systeem is en dat o.a. de hockeybond ermee werkt. Het zou
interessant zijn als alle comitéleden, ook al zijn ze geen official, toegang krijgen tot Drillster, dit om zich eveneens
te kunnen bekwamen in de reglementen.

1.4. PERMANENTE VORMING
Zie Powerpoint: betreft principes, Officials Day, First Serve en behoud van graad.
Betreft de Officials Day wordt geopperd dat:





Het contact tussen de wedstrijdleiders en de scheidsrechters op deze dag zeer nuttig is. Wanneer
men de dag en beide groepen opsplitst zou er minstens een gezamenlijk netwerkmoment
(overlapmoment) moeten worden voorzien.
De Officials Day zal blijven geëvalueerd worden met het oog op verbeteringen richting de toekomst.
Iemand wordt pas uitgenodigd bij een minimumaantal prestaties. Dit moet goed worden bekeken,
zeker in functie van capaciteit en een gelijke behandeling.

Ondersteuning van de officiating op clubniveau:



Het idee wordt geopperd om op geregelde tijdstippen naar de officials een mail te sturen met alle
binnen het gewest nog openstaande functies van wedstrijdleider en stoelscheidsrechter.
Het zou wenselijk zijn de telefoonnummers van de officials online ter beschikking te stellen. Er zijn
echter 2 contra-indicaties, nl. de GDPR-privacyregelgeving alsook het feit dat niet alle officials
buiten hun club wensen te werken. Het voorstel wordt gedaan om de telefoonnummers van de
gewestelijke en nationale officials automatisch online ter beschikking te stellen en van de
clubofficials dit enkel te doen na hun uitdrukkelijke toestemming.

1.5. BUDGET
Zie Powerpoint: de parlementsleden krijgen een beknopt overzicht van het kostenplaatje van Drillster.
Bij de testen voor het behoud van de graad zal er geen persoonlijke kost voor de official aangerekend worden.

1.6. OVERZICHT ANDERE VERDER UIT TE WERKEN DELEN VAN HET MASTERPLAN
Zie Powerpoint: betreft vergoeding officials, selectiecomité, eersteklasseteam officials, presteren buiten de eigen
club.
Het Adviesorgaan zal een eerste voorstel doen qua aangepaste vergoedingen voor officials. De vergadering maakt
duidelijk dat het kwaliteitstreven voorgaat op de verhoging van de vergoedingen en dat men moet rekening houden
met het feit dat de eventuele budgetverhoging zal ten laste komen van anderen, in principe de clubs, wat
uiteraard niet evident is.
Het Adviesorgaan zal een eerste voorstel doen qua samenstelling van het Selectiecomité officials. De objectiviteit
is zoals reeds eerder aangegeven uiterst belangrijk (geen actieve officials). Het voorstel van samenstelling wordt
op het volgende tennisparlement ter goedkeuring voorgelegd. De aanduidingen voor de ITF Level 2 School zijn
weliswaar dringend.
De vergadering vindt de benaming eersteklasseteam officials geen goede keuze en vraagt tevens de samenwerking
en het overleg met AFT te bekijken.
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1.7. VARIA
Nieuw adviesorgaan recreatieve competitie:






Vanuit Sporta is de vraag gekomen om hun tenniswerking over te hevelen naar Tennis Vlaanderen. Bij
de tennisclubs aangesloten bij Sporta bestaat er echter echt een afkeer t.o.v. de zeer strikt
gereglementeerde competities van Tennis Vlaanderen.
Bijgevolg zou dit adviesorgaan moeten zoeken naar recreatieve competities die de clubs en leden van
Sporta kunnen overtuigen. Het zal zeer belangrijk zijn de juiste profielen in dit adviesorgaan te
hebben. Enkele afgevaardigden vanuit de Sporta-clubs erbij betrekken is zeker aangewezen.
Er wordt geopteerd om hier geen adviesorgaan te installeren, maar ad hoc enkele mensen samen te
brengen.

Verbetering werking adviesorganen: Er is binnenkort (16/12) in dit verband een overleg gepland met de
voorzitters van de adviesorganen en de voorzitters van de gewesten.
Ledenbevraging i.f.v. het Beleidsplan 2024: De vraag m.b.t. het loon is een optionele vraag geworden.
Strafpunten: De spelers zouden hun eigen strafpunten online moeten kunnen opvolgen. Zou het gewest de
strafpunten van hun spelers eveneens via ELIT kunnen opvolgen?
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