


Voorschriften voor de provinciale interclub 2018 – 2019 

1. Ontmoetingen. 
 
De wedstrijden moeten gespeeld worden op de dagen/uren voorzien in de officiële kalender. 
Elke wijziging dient aan de interclubleider gemeld worden. 
Zij mogen eventueel worden vervroegd of op een andere dag in dezelfde speelweek worden 
gespeeld. Dit kan enkel na onderling schriftelijk akkoord van beide clubs, waarvan een kopie 
naar de interclubleider moet gestuurd/gemaild worden (minstens 72 uren voor de wedstrijd) 
In heel uitzonderlijke gevallen mag dit akkoord worden vermeld op het wedstrijdblad de dag 
van de ontmoeting zelf, de interclubleider moet dan wel op voorhand telefonisch worden 
verwittigd. 
In geen geval mag een ontmoeting worden uitgesteld naar een latere week, in heel 
uitzonderlijke omstandigheden kan de interclubleider anders beslissen. 
Indien weersomstandigheden (mist, ijzel, zware sneeuwval, ed.) de verplaatsing op de weg 
onveilig maken, moet tenminste 30 minuten voor het normale vertrekuur de interclubleider 
Hedwig Amelinckx (0486/10.73.68)of voorzitter Evert Iserentant ( 0486/68.52.72) telefonisch 
van de toestand verwittigd worden. Zij zullen de gegrondheid van de aanvraag nagaan en 
een beslissing nemen. 
 

2. Hoofdscheidsrechter 
 
De taak van hoofdscheidsrechter wordt in principe uitgevoerd door een niet spelend lid van 
de thuisploeg ofwel door de kapitein van deze ploeg met uitsluiting van elke andere persoon. 
De hoofdscheidsrechter en de kapitein dienen tenminste 16 jaar oud te zijn, in geval van 
jeugdploegen mag de kapitein natuurlijk jonger zijn, de hoofdscheidsrechter niet. 
De scheidsrechterscommissie kan overgaan tot de aanduiding van een neutrale 
hoofdscheidsrechter of een scheidsrechterteam voor een bepaalde ontmoeting. De 
betrokken clubs worden hier niet op voorhand van verwittigd. De betrokken scheidsrechters 
dienen in het bezit te zijn van een document dat hun aanstelling bekrachtigd. 
Een club kan voor een bepaalde wedstrijd altijd een neutrale hoofdscheidsrechter 
aanvragen, de kosten vallen in dit geval voor de aanvrager. 
De spelers dienen een identiteitsbewijs (identiteitskaart of eventueel aansluitingskaart) voor 
te leggen aan de hoofdscheidsrechter. Gebeurt dit niet, dan moet dit op het 
scheidsrechterblad vermeld worden. 
Ten einde vele betwistingen uit te sluiten, wordt aan de bezoekers aangeraden een kopie van 
een sterktelijst (Frenoy) voor te leggen. Leggen de bezoekers geen sterktelijst voor, dan 
wordt dit best op het wedstrijdblad vermeld. 
De bezoekende ploeg is verantwoordelijk voor het gedeelte van het scheidsrechterblad waar 
de gegevens over de bezoekende ploeg worden ingevuld. 
Het aansluitingsnummer, het volgnummer van de speler op de sterktelijst en zijn index 
moeten vermeld worden op het scheidsrechterblad ( bij clubs die met het 
computerprogramma werken, gebeurd dit automatisch ) 
Bij het invullen van het wedstrijdblad dient onderaan de afwezigheid van een speler gemeld  
worden. 



 
3. Mededelen en opsturen van wedstrijdbladen. 

Vorig seizoen werd beslist dat het inbrengen van alle uitslagen, zowel de totaalstand als de 
individuele uitslagen, verplicht is op de site Frenoy (zowel seniors, jeugd, veteranen en 
dames), het competitieprogramma is nog steeds gratis beschikbaar voor alle clubs en is te 
downloaden op http://competitie.vttl.be/tornooien/prgwedstrijden.html. , niet vergeten ook 
het programma MS soap toolkit te installeren, dit dient om verbinding te maken met Frenoy. 
Tevens is er ook een ander  wedstrijdprogramma  toegelaten  en gratis te downloaden op 
http://vttl.simplysoftware.be  Deze programma’s beschikken over een mode die de 
wedstrijdgegevens ter beschikking stelt om onmiddellijk na de wedstrijd te uploaden naar 
Frenoy.  Er moet wel internettoegang zijn op dat moment. 

Vanaf het seizoen 2016-2017 moeten er geen wedstrijdbladen en bye bladen meer 
verzonden worden naar de interclubleider, enkel de wedstrijdbladen waar opmerkingen op 
worden vermeld, dienen opgestuurd.  Deze opmerkingen worden onderaan het 
scheidsrechters blad vermeld, dit kan ook digitaal. 

Wat wordt er verstaan onder opmerkingen:  

- Speler kwetst zich tijdens de wedstrijd. 
- Onregelmatigheden tijdens het betwisten van de ontmoeting. 
- Speler weigert verder te spelen. 
- Eén speler afwezig tijdens de interclub. 
- Speler te laat voor aanvang van de interclub. 
- Algemeen forfaitblad (door beide ploegen) 

Moet er wel steeds gebeuren. 

1. Er moeten steeds twee originele wedstrijdbladen ingevuld en ondertekend worden, één 
door en voor de thuisploeg, één door en voor de bezoekers. De originele wedstrijdbladen 
(gemaakt met het programma D’hulst of simplysoftware), met eventueel voorbehoud en 
opmerkingen, worden door beide clubs tot het einde van het aan gang zijnde seizoen en het 
daaropvolgend seizoen bewaard. 

2. De thuisploeg zorgt ervoor dat het gedetailleerde wedstrijdblad voor zondagmiddag 
12u00, wordt geüpload in de competitiesite (Frenoy), digitaal of manueel. Een boete is in de 
boetelijst voorzien ( boetelijst code 01). Na de upload kan er geen wijziging meer 
aangebracht worden aan het wedstrijdblad. Wijzigingen kunnen alleen aangebracht worden 
door de interclubleider. 

3. Indien er officiële scheidsrechters aanwezig zijn, is de thuisploeg verantwoordelijk voor de 
upload in de competitiesite (Frenoy). In geval van gele en of rode kaarten, ook te vermelden 
op het originele wedstrijdblad, moet de (officiële) hoofdscheidsrechter daarvan melding 
maken aan de inter-clubleider. 

4. Wat indien er geen digitaal wedstrijdblad gemaakt wordt? Het manueel gemaakt 
wedstrijdblad wordt dan in drievoud opgemaakt. De wedstrijdbladen worden door de 



hoofdscheidsrechter en beide kapiteins ondertekend. Bezochten en bezoekers krijgen elk een 
kopie en bewaren de kopie gedurende twee seizoenen. De thuisploeg is er verantwoordelijk 
voor om alle gegevens van het wedstrijdblad onmiddellijk na de wedstrijd in de 
competitiesite (Frenoy) in te brengen, ook alle details. Deze wedstrijdbladen dienen nog wel 
binnen de 24u00 worden opgestuurd naar de interclubleider Hedwig Amelinckx – 
Brugstraat 70/201 – 9120 Beveren. 

5. De desbetreffende boeten zijn van toepassing volgens de bestaande boetelijst. 

Een kopie van de originele wedstrijdbladen kunnen te allen tijde opgevraagd worden, om 
controle uit te voeren op de authenticiteit van dit blad. 

4. Richtlijnen voor clubs welke tegen Welfare Oudenaarde spelen. 

Elke club welke tegen TTC Welfare Oudenaarde speelt moet van elke speler de naam en 
voornaam en geboortedatum opgeven. De spelers moeten minstens 16 jaar oud zijn en in 
bezit van hun identiteitskaart. De namen van de spelers dienen te worden gemaild naar 
hbw.oudenaarde@just.fgov.be of telefonisch op het nummer 055/33.87.13, dit voor dinsdag 
12u00. 

Gevraagd wordt dat alle ploegen die tegen Welfare spelen de thuis- als uitwedstrijden 
inbrengen op de site Frenoy. 

 

5. Opmaken van de klassementen en controle 
 
De controle van de interclub van een speelweek (opstelling van de ploegen e.d.) en het 
opmaken van de rangschikking zal gebeuren in de erop volgende week. Alle overtredingen 
zullen dan worden behandeld. De sancties, zowel op sportief als op administratief vlak, 
worden onmiddellijk genomen en de rangschikking wordt aangepast terwijl de reglementaire 
boete wordt toegepast.  Alle beslissingen verschijnen in de TT info, is te raadplegen op 
volgende website : www.ovl.vttl.be , onder TT info. 
 

6. Bijkomende punten 
Een speler die aansluit na de aanvang van de interclubcompetitie is speelgerechtigd van 
zodra zijn naam op de sterktelijst (Frenoy) verschijnt. 
De sterktelijst mag na 1 januari tijdens het aan de gang zijnde sportseizoen, niet meer 
gewijzigd worden ( tenzij voor toevoeging van NG-spelers ) 
Alle spelers die in één ploeg aantreden in de interclub moeten in dezelfde sportuitrusting 
aantreden, dwz met een shirt in de clubkleuren. Wij verwijzen hier verder uitdrukkelijk naar 
artikel C3.1 van de sportreglementen. 
Rook- en gsm verbod: het is ten strengste verboden in de speelzaal te roken, het gebruik van 
gsm in de speelruimte is ten strengste verboden. De thuisploeg is verantwoordelijk voor de 
controle op de naleving van deze verbodsbepalingen. 
 

 



7. Sterktelijsten 
Er dienen geen sterktelijsten meer opgestuurd te worden, de enige geldige sterktelijst is deze 
van de site Frenoy. Volgende sterktelijsten kunnen op de site Frenoy aangemaakt worden: 
Seniors Heren – Seniors Dames – Jeugd (tot 18 jaar) – Veteranen 
Een club zonder damesploeg ingeschreven in de competitie mag maximum 5 dames op de 
herensterktelijst plaatsen. Indien er meer dames aansluiten zal de club aan de interclubleider 
moeten laten weten wie niet op de herensterktelijst mag voorkomen. Voor een club met een 
damesploeg mogen het aantal dames op de herensterktelijst slechts 10 dames 
bedragen,vanaf 2 damesploegen – 15, enz… 
 

8. Aansluitingen 
Waar de nieuwe aansluitingen naar toe te sturen ( dus na de kalendervergadering ) 
 Aansluiting na minder dan 1 jaar onderbreking -> Hedwig Amelinckx 
 Aansluiting na minstens 1 jaar onderbreking -> VTTL secretariaat te Brussel 
 Nieuwe aansluiting (=eerste aansluiting bij de VTTL) -> Hedwig Amelinckx 

In de drie gevallen is er geen medisch attest meer nodig. 
 

9. Algemene opmerking 
Het is vanzelfsprekend dat de interclubleider en de PC-leden ter beschikking staan aan de 
clubs en hun leden voor alle inlichtingen en raadgevingen wat betreft de interclub en andere 
manifestaties. Daarom vragen wij het telefoneren tijdens de avonduren en weekend zoveel 
mogelijk te beperken.  
 

10. Wedstrijdballen 
Alle competitiewedstrijden in de Provincie Oost-Vlaanderen zullen gespeeld worden met 
witte plastieken ballen.  
 
 
 

 



 
               Oost-Vlaanderen 
 

 

TT Info – nummer 01 

 
Mededelingen 
 

- TTC Ronse laat weten dat er wegens werken binnen het schoolcomplex hun lokaal 
(Basisschool Glorieux, Sint Pietersnieuwstraat 6,9690 Ronse)  moeilijk te bereiken is, enkel 
bereikbaar via een klein gangetje (enkel te voet). Wagens dienen te parkeren op straat, 
echter weinig parkeer mogelijkheden. 
 

- Wegenwerken N48 Brakel – Ronse 
Wie nu uit de richting van Brakel komt, gelieve rekening mee te houden dat de N48 
onderbroken is tussen Brakel en Vloerberg. Omleiding volgen of via Lessen komen. 
Duur van de werken 3 maand. 

 

 

 



















Code Boetelijst Provincie Oost-Vlaanderen      -Omschrijving -      Seizoen 2018-2019 Bedrag
01 Uitslag niet tijdig meegedeeld (per wedstrijd) / ingebracht op frenoy C.30.8.4     5,00
02 Uitslag foutief meegedeeld (per wedstrijd) C.30.8.4     2,00
03 Niet of te laat opsturen/mailen scheidsrechters-, forfaitblad (per blad) C.30.8.1 5,00
04 Niet opsturen/mailen scheidsrechters-, forfait- blad binnen de 8 dagen C.30.8.1 10,00
05 Niet opsturen/mailen scheidsrechtersblad binnen de 14 dagen C.30.61 25,00
06 Niet opsturen/mailen scheidsrechters-, forfait- blad na 3 verwittigingen in TT Info C.30.8.2 15,00
07 Niet reglementair scheidsrechtersblad gebruikt C.30.1 5,00
08 Onvolledig/foutief ingevuld scheidsrechtersblad = 1 fout C.30.8.3 2,00
09 Fout waarvoor bezoekende ploeg verantwoordelijk is C.30.8.3 2,00
10 Onvolledig/foutief ingevuld scheidsrechtersblad >1 fout C.30.8.3 3,00
11 Fouten waarvoor bezoekende ploeg verantwoordelijk is C.30.8.3 3,00
12 Foutieve hoofdscheidsrechter C.30.8.3 5,00
13 Hoofdscheidsrechter vermeldt overtreding niet op scheidsrechtersblad C.27.7.8 12,50
14 Volgorde spelers niet overeenkomstig met de sterktelijst C.22.11 5,00
15 Opstellen van niet gekwalificeerde speler C.25.5 15,00
16 Speler 2 keer opgesteld in zelfde speelweek C.20.2 15,00
17 Speler die identiteits- of lidkaart niet vertoont C.25.4 5,00
18 Speler niet in clubuitrusting in interclub (per speler) C.3.6 3,00
19 (Per) ontbrekend scorebord in interclub C.2.26.5 5,00
20 Ontbreken van speluitrusting in wedstrijdzaal (per stuk) C.2.26.6 5,00
21 Geen sterktelijst aanwezig in wedstrijdzaal C.21.10 10,00
22 Niet naleven van rook- en/of GSM-verbod in de speelruimte C.2.28.1 10,00
23 Eén speler afwezig tijdens een interclubwedstrijd C.25.5 10,00
23.1 Eén speler afwezig tijdens een interclubwedstrijd, tijdens de laatste twee speelweken C.25.5.1 20,00
24 Twee spelers afwezig tijdens een interclubwedstrijd C.25.6 25,00
24.1 Twee spelers afwezig tijdens een interclubwedstrijd, tijdens de laatste twee speelweken C25.6.1 50,00
25 Twee spelers afwezig tijdens een interclubwedstrijd in terugronde C.25.6 50,00
26 Ploeg, laattijdig aanwezig, die geen 'laattijdigheid door overlast' kan inroepen C25.10.2.1.2 25,00
27 Ploeg,die geen 'laattijdigheid door overlast' kan inroepen in terugronde C25.10.2.1.2 50,00
28 Administratieve boete bij afwijzing van 'laattijdigheid door overmacht' C25.10.2.2 40,00
29 Ploeg die weigert verder te spelen C.26.1 50,00
30 Niet betwiste wedstrijd door speler die weigert te spelen (per wedstrijd) C.26.2 10,00

31
Niet gespeelde wedstrijd tijdens de interclubontmoeting (per wedstrijd), uitgezonderd dokterattest attest binnen de 
96u, verstuurd aan de interclubleider C.26.2 bis 5,00

32 Forfait meer dan 48 uur bij voorbaat verwittigd C.33.11 20,00
33 Forfait meer dan 48 uur bij voorbaat verwittigd in terugronde C.33.11 40,00
33.1 Forfait meer dan 48 uur bij voorbaat verwittigd in terugronde,tijdens de laatste twee speelweken C.33.11.1 80,00
34 Forfait meer dan 24 uur bij voorbaat verwittigd C.33.12 25,00
35 Forfait meer dan 24 uur bij voorbaat verwittigd in terugronde C.33.12 50,00
35.1 Forfait meer dan 24 uur bij voorbaat verwittigd in terugronde, tijdens de laatste twee speelweken C.33.12.1 100,00
36 Forfait minder dan 24 uur bij voorbaat verwittigd C.33.12 35,00
37 Forfait minder dan 24 uur bij voorbaat verwittigd in terugronde C.33.12 70,00
37.1 Forfait minder dan 24 uur bij voorrbaat verwittifd in terugronde, tijdens de laatste twee speelweken C.33.12.1 140,00
38 Niet verwittigd forfait C.33.13 50,00
39 Niet verwittigd forfait in terugronde C.33.13 100,00
39.1 Niet verwittgd forfait in terugronde, tijdens de laatste twee speelweken C.33.13.1 200,00
40 Algemeen forfait van een ploeg in interclub C.34.22 100,00
41 Algemeen forfait van een ploeg in interclub in terugronde C.34.22 200,00
42 Forfait in eindronde > 48 u bij voorbaat verwittigd C.11 50,00
43 Forfait in eindronde < 48 u bij voorbaat verwittigd C.11 75,00
44 Niet verwittigd forfait in eindronde 100,00
45 Geen/laattijdige verwittiging van onbeschikbaarheid van lokaal C.14.4 50,00
46 Laattijdig opening van lokaal / laatijdige beschikbaarheid tafels C.2.15/C.25.9 15,00
47 Sportmanifestatie met ontvangsten zonder toelating van P.C. A.3.5 75,00
48 Elke andere sportmanifestatie zonder toelating van P.C. A.3.5 25,00
49 Afwezigheid van een clubafgevaardigde op Stat. Alg. Vergadering 50,00
50 Afwezigheid op kalendervergadering 75,00
51 Laattijdig/niet insturen allerlei administratieve gegevens 50,00
52 Laattijdige betaling (> 30 dagen) van facturen 25,00
53 Ontstentenis v. hoofdscheidsrechter (presterend) v. club met >3 ploegen in competitie 150,00
54 Onverwittigd forfait ingeschreven speler bij prov. organisatie 30,00

54.1
Verwittigd forfait van een ingeschreven speler bij prov. Organisatie meer dan 48u00 bij voorbaat verwittigd, 
uitgezonder dokterattest binnen de 72u, verstuurd aan de tornooileider

15,00



Cursus scheidsrechter. 

 

Ook dit seizoen organiseert het Pc Oost-Vlaanderen een cursus voor provinciaal scheidsrechter, om 
aan deze cursus te kunnen deelnemen moet je minstens 18 jaar oud zijn en geen schorsing hebben 
opgelopen. 

Deze cursus zal gegeven worden op zaterdag 15/09/2018 in het lokaal van TTC Eikenlo Eeklo, 
Brugsesteenweg 183 – 9900 Eeklo aanvang 10u00. 

Tevens wordt ook de cursus “racket controle” gegeven om 14u00. 

Inschrijvingen dienen voor 08/09/2018 toe te komen bij Paul Willems, Edingsesteenweg 54 – 9500 
Geraardsbergen – paulttwillems@hotmail.com 

 

Ter info:  clubs, welke meer dan 3 ploegen inschrijven in de competitie, zijn verplicht een 
scheidsrechter te leveren, welke wel degelijk één prestatie levert voor een provinciaal evenement. 
Wanneer er gedurende het sportseizoen geen prestatie wordt geleverd, zal de club beboet worden 
met een bedrag van 150 € (zie boetelijst art. 53) 

 

 

Met sportieve groeten, 

Namens het PC Oost-Vlaanderen 

 

mailto:paulttwillems@hotmail.com








Provinciaal 3-delig Jeugdliga 2018-2019 
Reglement 

Indeling van de spelers 
✓ De spelers in de reeksen “Dames” en “Heren” zijn van geboortejaar 2001 of jonger. 

✓ De spelers in de reeks “-12” (jongens en meisjes gemengd) zijn van geboortejaar 2007 of jonger.  

✓ Enkel voor spelers aangesloten bij VTTL. 

✓ Om de hoogste reeks van “Dames” en “Heren” interessanter te maken, bestaat de kans dat er een sparring van hoger 

niveau zal deelnemen. Deze kan geen prijzen winnen maar zal wel meetellen voor de “kaart”. 

Fase 1 
✓ Heren: de 32 hoogst geklasseerde spelers (met voorrang van leeftijd bij gelijk klassement) zijn rechtstreeks geplaatst in 

de eerste 2 afdelingen. 

✓ Al de rest wordt gemengd ingedeeld in aparte kleine poules en zullen spelen voor kwalificatie. -12 jarigen kunnen zich 

ook kwalificeren voor de heren of dames afdelingen, als ze hoog genoeg eindigen. 

Fase 2 en 3 
✓ Iedereen wordt vanaf de 2de fase ingedeeld in afdelingen van 8. Dit zal gebeuren volgens de resultaten van de 1e fase. 

✓ Indien er voldoende spelers zijn wordt er een reeks “Dames” en een reeks “-12” voorzien. 

Stijgen en dalen 
Iedereen zal vanaf fase 2 spelen in één grote poule van 8 spelers. Dit brengt het voordeel met zich mee dat de organisatie 

een mooi schema per poule/speler kan maken zodat iedereen weet waar en wanneer hij moet spelen/tellen. Het aantal 

stijgers en dalers zal afhangen van het aantal poules bij de Heren. 

Opmerkingen: 

Een afwezige speler daalt automatisch. Een speler van geboortejaar 2007 of jonger kan nog zakken vanuit de Dames of 

Heren naar de -12. Oudere spelers kunnen niet dalen uit Heren of Dames en vallen dus uit. Voor de plaatsen die vrijkomen 

in laagste afdelingen worden reserves opgevist. Het reglement kan nog veranderen afhankelijk van het aantal deelnemers. 

3 Fases 
✓ Eerste fase: zondag 16 september 2018, sporthal De Kluize te Scheldewindeke. Let op, indien er veel inschrijvingen zijn 

zullen de 32 rechtstreeks geplaatsten spelen in het lokaal van TTC Merelbeke, daar zal de organisatie tijdig over 

communiceren. 

✓ Tweede fase: zondag 18 november 2018, lokaal nog te bepalen 

✓ Derde fase: zondag 17 maart 2019, lokaal nog te bepalen 

✓ De wedstrijden starten om 10.00 uur en er wordt verwacht dat de deelnemers zich aanmelden tussen 9.00 uur 9.30 

uur. Het einde is voorzien rond om 17u00. Afmelden kan tot op de dag van het tornooi tot 09u15 op 0473/52.55.75. 

Inschrijven (→ trofee voor de grootste club op de eerste fase) 
✓ Tot en met donderdag 13 september 2018. 

✓ Bij voorkeur via de website http://competitie.vttl.be( de allereerste keer moet je je wel registreren), ofwel per mail 

bjornneirinck@hotmail.com met vermelding van naam, klassement en club. 

✓ Inschrijvingsgeld: alle fases zijn gratis. Vanaf de 2e fase kan men per reeks prijzen winnen. 

✓ Er zal ook een jeugd ranking worden opgesteld en dit voor alle leeftijdscategorieën jongens en meisjes. Bijvoorbeeld: de 

1ste junior zal 20ptn verdienen, de 2de junior 18ptn, enzovoort. Iedere deelnemer krijgt minstens 2ptn. De speler met 

het meeste punten na de 3de fase wint dan het regelmatigheidscriterium in zijn/haar leeftijdscategorie. De top 3 van 

elke categorie krijgt een prijs. 

✓ Men schrijft in voor 1e fase en in geval van kwalificatie wordt men automatisch verwacht op de volgende fase(s). 

✓ Voor de 2e fase kan men vrij inschrijven al zullen de gekwalificeerden van de eerste fase wel voorrang krijgen. 

✓ Maximaal aantal deelnemers bij fase 1 is ongelimiteerd. Vanaf fase 2: maximum 64 deelnemers. 

De grootste club (  met het grootste aantal deelnemers) op de eerste fase ontvangt een trofee. 

http://competitie.vttl.be/
mailto:bjornneirinck@hotmail.com


Oost-Vlaanderen  

Beker O.VL.Cleppe Hilaire, Westdijk 32 Bus 2, 1880 Kapelle-Op-Den-Bos 
GSM:0486/56.02.03E.mail: hilaire.cleppe@telenet.be             
 

 
OPROEP VOOR KANDIDATUREN VOOR 

ORGANISATIE FINALE BEKER VAN OOST-
VLAANDEREN 

 
VRIJDAG 01/03/2019 

 
 
De clubs die interesse tonen voor de organisatie van dit evenement worden verzocht hun 
kandidatuur op te sturen voor 15 december 2018 naar: 
Cleppe Hilaire – Westdijk 32 – Bus 2 – 1880 Kapelle-Op-Den-Bos  
E-mail : hilaire.cleppe@telenet.be 
 

Beker van Oost-Vlaanderen - Lastenboek 
 

De organisator van de finale van de Beker van Oost-Vlaanderen verbindt zich tot: 
• Het ter beschikkingstellen van 4wedstrijdtafels, 4 scheidsrechtertafels, en 4 

telborden. 
• De wedstrijdballen zullen geleverd worden door het PC Oost-Vlaanderen. 
• De finale Heren vangt aan om 20u00 en zal worden gespeeld op twee tafels. 
• De finale Dames vangt eveneens aan om 20u00 en zal ook worden gespeeld op twee 

tafels. 
• Het lokaal dient open te zijn vanaf 19u00. 
• De hoofdscheidsrechter zal geleverd worden door het PC van Oost-Vlaanderen. 
• Er dient een lichte maaltijd voorzien te worden op het einde van de finales voor 

spelers, coachen en scheidsrechter. Het PC Oost-Vlaanderen stelt een budget van 
100,00 € ter beschikking. 

 
 

 

http://www.vttl.be/
mailto:hilaire.cleppe@telenet.be


Oost-Vlaanderen  

Beker O.VL.Cleppe Hilaire, Westdijk 32 Bus 2, 1880 Kapelle-Op-Den-Bos 
GSM:0486/56.02.03E.mail: hilaire.cleppe@telenet.be             
 
 

BEKER VAN OOST-VLAANDEREN 2018-2019 
UITERSTE DATUM VAN INSCHRIJVING: 1 oktober 2018. 

Het inschrijvingsgeld voor dit seizoen blijft behouden op : 15 Euro per ploeg. 

De bekerwinnaars ontvangen een aandenken en een geldprijs. 

 

 De geldprijs zal bepaald worden door het aantal inschrijvingen 

De voorrondes worden gespeeld a prorata van het aantal ingeschreven ploegen en met voorgift. 

De finale gaat door op  Vrijdag  01 maart 2019 om 20.00 uur. (Locatie nog te bepalen) 

De beide bekerwinnaars dienen VERPLICHT deel te nemen aan de Beker van Vlaanderen op 

01 Mei 2019, welke doorgaat in de Provincie West Vlaanderen (locatie nog niet gekend) - (verplaatsingskosten + 
maaltijden op kosten van het PC- Oost Vlaanderen) 

OPGELET: de volledige voorschriften van de interclub zijn van toepassing. 

De eventuele boetes zijn deze van de boetelijst 2018 - 2019. 

ER MOGEN GEEN DAMES INGESCHREVEN WORDEN BIJ EEN HERENPLOEG EN OMGEKEERD!!! 

 

Inschrijvingen dienen toe te komen vóór1 oktober 2018 bij: 

 

Hilaire Cleppe 
Westdijk 32   -  Bus 2 
1880 Kapelle-Op-Den-Bos 

GSM: 0486/56.02.03 

e-mail : hilaire.cleppe@telenet.be 

  
 

 

http://www.vttl.be/


Oost-Vlaanderen  

Beker O.VL.Cleppe Hilaire, Westdijk 32 Bus 2, 1880 Kapelle-Op-Den-Bos 
GSM:0486/56.02.03E.mail: hilaire.cleppe@telenet.be             

 
 

Inschrijvingsformulier Beker van Oost-Vlaanderen 
 

A ploeg Heren      A ploeg Dames 
 
1. …………………………….   1. …………………………… 
2. …………………………….   2. …………………………… 
3. …………………………….   3. …………………………… 
Reserve. …………………….   Reserve. …………………… 
 
 
B ploeg Heren     B ploeg Dames 
 
1. …………………………….   1. …………………………… 
2. …………………………….   2. …………………………… 
3. …………………………….   3. …………………………… 
Reserve. …………………….   Reserve. …………………… 

 
C ploeg Heren     C ploeg Dames 
 
1. …………………………….   1. …………………………… 
2. …………………………….   2. …………………………… 
3. …………………………….   3. …………………………… 
Reserve. …………………….   Reserve. …………………… 

 
D ploeg Heren     D ploeg Dames 
 
1. …………………………….   1. …………………………… 
2. …………………………….   2. …………………………… 
3. …………………………….   3. …………………………… 
Reserve. …………………….   Reserve. …………………… 

 

 

http://www.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 

 

 

 

 

Landelijke Arbitrage Commissie 
Opleiding Provinciaal scheidsrechter 

 

Waar: Eeklo 

Wanneer: Zaterdag 15/09/2018 
Aanvang 10:00 

Lesgever: Bruno Oosters 

Info & inschrijvingen: Philipvanoeckel@skynet.be 

Opleidingen Landelijke Arbitrage Commissie 



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 

 

 

 

 

Landelijke Arbitrage Commissie 
Opleiding Racket Control 

 

 

Waar: Eeklo 

Wanneer: Zaterdag 15/09/2018 
Aanvang 14:00 

Lesgever: Paul Willems 

Info & inschrijvingen: Philipvanoeckel@skynet.be 

Opleidingen Landelijke Arbitrage Commissie 



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 

 

 

 

 

Landelijke Arbitrage Commissie 
Opleiding Tornooileider 

 

 

Waar: Sokah 

Wanneer: Zondag 16/09/2018 
Aanvang 10:00 

Lesgever: Martin Vanden Bergh 

Info & inschrijvingen: Philipvanoeckel@skynet.be 

Opleidingen Landelijke Arbitrage Commissie 



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 

 

 

 

 

Landelijke Arbitrage Commissie 
Opleiding Tornooiprogramma Luc D’Hulst 

 

 

Waar: Sokah 

Wanneer: Zondag 16/09/2018 
Aanvang 10:00 

Lesgever: Philip Van Oeckel 

Info & inschrijvingen: Philipvanoeckel@skynet.be 

Opleidingen Landelijke Arbitrage Commissie 







Aanwezig volgende clubs : 
Aaigem - De Orchidee Wetteren - De Pinte - De Rijdt Brakel - Denderleeuw 2001 - Eendracht Buggenhout - Egmont Zottegem -
Eikenlo Eeklo (volmacht) - Erembodegem - Gent - Grimminge - HNO Assenede - Hof ter Burst - Knal Deinze - Kruibeke -
Lansweeper Hamme - Lobos Lochristi - Maldegem - Melsele - Meteor Oudenaarde - Merelbeke - Ninove - 
Nova Opdorp - Olsene - Ouwegem - Palaestra Deinze - Ronse - Rooigem Gent - Sint Niklase tafeltennisclub - Sint Pauwels - 
Sleidinge - Stekene - Sterke Stut Oosterzele - Temse - Triumph Gemo - Zele - Zomergem.

Afwezig, volgende clubs :
Welfare Oudenaarde en de twee clubs welke de VTTL verlaten, Lede en Schendelbeke
Aanwezige PC leden: Evert Iserentant - Erwin Vandendaele - Paul Willems - Evert Republieke - Ewout Republieke -
Hilaire Cleppe - Carlos Houtekier - Hedwig Amelinckx.
Aanwezig lid VTTL : Wesley Van Den Noortgate
Verontschuldigd : Bjorn Neirinck - Koen Vandecaveye

* Nazicht volmachten & stemgerechtigde clubs:
Alle clubs zijn aanwezig, uitgezonderd Welfare Oudenaarde
Dit geeft een totaal van 89 stemmen, meerderheid is 45.
Enkele clubs waren niet in het bezit van hun volmacht, deze werden ter plaatse ingevuld en overhandigd.

* Toespraak voorzitter
De voorzitter overloopt het vorig seizoen en huldigt alle kampioenen op provinciaal, vlaams en Belgisch vlak.
Tevens bedankt hij alle clubs voor de goede werking vooral wat betreft de jeugd, wat resulteerde in een stijgende lijn van
het ledenaantal. Ook worden alle deelname van jeugd-evenementen gratis.
Er werd aandacht besteed aan de items " Etisch verantwoord sporten " en " GDPR wetgeving "
Bij het item " Etisch verantwoord sporten " werd gevraagd aan enkele clubs, welke nog geen contactpersoon hebben
opgegeven, dit zo spoedig mogelijk te doen bij de VTTL.

* Goedkeuring verslag AV 2017
Het verslag werd voorgelezen door de secretaris en goed gekeurd door de algemene vergadering.

* Boekhouding
De balans sluit af met een batig saldo van 2659,26 €uro, negatief budget (-5250 €uro) was ingediend.
Positief saldo gevolg van meer leden (2080) en geen aankoop van nieuw materiaal.
1. Goedkeuring balans 2017
Overzicht en info.
De nodige papieren werden aan de clubs overgemaakt.
Stemming.
De balans van vorig seizoen werd voorgelegd en goedgekeurd.
2. Verslag rekeningopnemers 2017
Het verslag werd unaniem goedgekeurd.
3. Aanduiding & verkiezingen rekeningopnemers 2018.
Rene Braem en Wilfried Verdonck verlengen hun mandaat en worden verkozen als controleurs van de rekeningen 2018/2019

4. Goedkeuring begroting 2018.
De voorgelegde begroting wordt goedgekeurd.
5. Tarieven 2018-2019
Lidgelden
De secretaris deelt mee dat alle lidgelden en statuten van de verschillende categorieën behouden blijven
Senioren: 42 € , jeugdspeler tot en met cadet 18 €, benjamin 9 € , recreant 9 € en recreant-reserve 18 €

Verslag A.V. Oost-Vlaanderen - vrijdag 18/05/2018 -19u30 - Cafetaria "De Zeven" - Koevliet 1 - 9240 Zele



Inschrijving ploegen
Herenploeg :  25€
Damesploeg : 15€
Veteraneneploeg : 15€
Jeugdploeg : 7,5 €
Beker van Oost-Vlaanderen : 15€
Jaarboek
Jaarboek VTTL is electronisch, login en paswoorden zijn bekend.
TT-info is eveneens electronisch
Nieuwsbrief - abonnement 30 € ( verplicht )
Scheidsrechterboeken 6€

* Jeugd
Wesley Van den Noortgate geeft toelichting over de reorganisatie van de jeugdcompetitie
aan de hand van een power-point presentatie, inzonderheid het indelen van de verschillende regio's
in de provincie Oost-Vlaanderen. Concreet zal dit duidelijk worden wanneer de ploegen inschrijven of
we in de regio's zowel sterke als minder sterke reeksen kunnen samenstellen. De clubs welke jeugdploegen
hebben zullen vooraleer de kalender wordt opgemaakt hierover worden geraadpleegd.
* Verkiezingen
Er zijn 4 leden herkiesbaar als pc lid.
Carlos Houttekier , Evert Iserentant, Ewout Republieke en Erwin Vandendaele.
Alle vier leden werden verkozen, voor de volgende 4 jaar en aanvaarden hun mandaat.
Uitslag van de verkiezing:
Carlos Houttekier 81 ja-stemmen op 89.
Evert Iserentant 80 ja-stemmen op 89
Ewout Republieke 85 ja-stemmen op 89
Erwin Vandendaele 88 ja-stemmen op 89

* Secretariaat
Nieuwe formulieren voor het seizoen 2018-2019, werden reeds digitaal aan de clubs bezorgd.
(eerste aansluitingsformulieren,aansluitingsformulieren na meer dan 1 jaar onderbreking, enz…)

* Competitie
Overzicht 2017-2018
De interclubleider vermeldt dat de competitie goed verlopen is, er dienden geen wedstrijden te worden
uitgesteld in de reguliere competitie, enkel een paar wedstrijden die vervroegd werden en de veteranen-
wedstrijden van week 9 gaven problemen door de slechte weersomstandigheden van vrijdag 02/03/2018,
ook enkel jeugdwedstrijden op zaterdagmorgen 03/03/2018 werden daardoor uitgesteld. 
De uitgestelde wedstrijden werden allen tijdig gespeeld.
De interclubleider stelde ook vast dat bijna alle wedstrijduitslagen tijdig werden ingebracht op de
competitiesite frenoy, enkel werden de bye wedstrijden soms vergeten.
De herencompetitie zal vanaf 2018/2019 enkel op vrijdagavond, - zaterdagnamiddag en zateravond worden gespeeld.
Voor de veteranencompetitie wordt toelating gegeven, deze wedstrijden nog in de week te betwisten.
Tevens zullen de 2 laatste van de 2de provinciale reeksen, dalen naar een nieuw op te richten reeks 3de provinciale
voor het seizoen 2019/2020.
Jeugdcompetitie wordt zoals voorzien steeds op zaterdag gespeeld.

*Voorbereiding seizoen 2018-2019
Alle formulieren nodig voor de komende competitie werden reeds digitaal overgemaakt.
Toelichting wordt gegeven door Hedwig Amelinckx (interclubleider), met datum wanneer deze terug worden verwacht
bij de interclubleider.

* Interpellatie
Er werden geen interpellatie's ontvangen.

* Varia
De voorzitter van TTC Zomergem vraagt om het reglement " Ontstentenis van hoofdscheidsrechter (presterend)
van een club met meer dan 3 ploegen in competitie " te wijzigen in aantal leden "
Deze aanvraag zal worden besproken op de eerstvolgende vergadering van het PC.

De voorzitter dankt iedereen voor hun inzet tijdens het verlopen seizoen en wenst iedereen een 
prettige vakantie.

Einde vergadering : 20u45

Verslag opgemaakt door Hedwig Amelinckx
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