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Opmaak interclub kalender 
Zie onder belangrijke mededeling van Karl Wijnen voorzitter landelijke tuchtcommissie. Op 

het moment dat dit provinciaal blad gepubliceerd wordt, is onze provinciale interclubleider 

nog bezig om de kalender aan te passen. Dit beïnvloedt mogelijks alle afdelingen. Aparte 

communicatie volgt wanneer deze kalender klaar is. 

Hieronder de e-mail: 

 

mail dd. 08.09.2017 om 17.43 u.: 

“ 

BELANGRIJKE MEDEDELING (voor de provincie Vlaams-Brabant e.a.): 
 

In de hangende tuchtzaak tussen TTC Werchter en Tafeltennisclub P.W. Diest kon op 

07.09.2017 op de valreep alsnog een minnelijke regeling tot stand komen. 

 

Wegens een erg spijtig familiale situatie en afwezigheid zal ik vermoedelijk dit heden niet 

meer in detail kunnen uitschrijven, doch gelet op de dringendheid en aangezien partijen “in 

het belang van de tafeltennis- sport, fair play en sportiviteit” het volledig eens zijn met een 

bepaalde visie waarmee ze ook een statement willen maken dat eerstdaags duidelijk zal 

worden, alsmede met de overeengekomen consequenties daaruit, is het aangewezen en 

geoorloofd om vandaag alvast mee te delen wat de directe gevolgen ervan zijn op sportief 

vlak voor beide ploegen, alsook de andere teams in hun afdeling, zodoende de spelers, hun 

club en de provinciale leiding al het nodige kan doen ter voorbereiding van het nieuwe 

seizoen 2017-2018. 

 

In concreto betekent dit (o.a.):  

 

- dat de uitslag van de wedstijd van P.W. Diest D (uit) tegen TTC Tacko (thuis) (met 

wedstrijdnummer PVLBH22/001) in eerste provinciale (Vlaams-Brabant & Brussel) van 

speeldag 22 van het seizoen 2016-2017 GEHEEL BEHOUDEN BLIJFT en dus NIET dient te 

worden te geschrapt, waardoor P.W. Diest D  in 1ste provinciale blijft en TTC Werchter A 

zal degraderen naar 2de provinciale;  

 

en: 

 

- dat de uitslag van de wedstrijd van P.W. Diest G (thuis) tegen TTC Werchter B  (uit) 

(wedstrijdnummer PVBLH22/011) in tweede provinciale (Vlaams-Brabant & Brussel) van 

speeldag 22 van het seizoen 2016-2017 GEHEEL WIJZIGT en het resultaat dient te worden 

geschrapt, in die zin dat PW Diest G de ontmoeting verliest met de maximum verliesscore, 

waardoor P.W. Diest G zal degraderen naar de derde provinciale afdeling en dat TTC 

Werchter B zijn plaats in tweede provinciale afdeling blijft behouden. 

 

Zo snel mogelijk zal de akkoordbeslissing dat overeenstemt met zowel de letter als de geest 

van het reglement U meer in detail bekend gemaakt worden. 

 

Met sportieve groeten, 

 

Karl WIJNEN, 

Voorz. LTuCie VTTL 

“ 
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VLAAMS-BRABANT & BRUSSEL 2017 – 2018 
Website: http://vlb.vttl.be/ 

PROVINCIAAL COMITE 

 

Voorzitter: 

Decupere Danny, Endepoelstraat 24 – 3210 Lubbeek 

Tel: 016/62.20.15  -  GSM: 0496/52.42.42 

E-mail: danny@decupere.be 

 

Ondervoorzitter: 

Van Beneden Luc, Sint-Jansbergsesteenweg 140/4 – 3001 Heverlee 

Tel: 016/23.15.57    -     GSM: 0472/82.74.11 

E-mail: luc.vanbeneden@telenet.be 

 

Secretaris: 

Messiaen Michèle, Vijverslaan 23 – 1780 Wemmel 

GSM: 0486/67.72.17 

E-mail: michele.messiaen@skynet.be 

 

Penningmeester: 

Thysen Pieter, St. Antoniuswijk 17 – 3110 Rotselaar 

Tel: 016/44.69.64    -     GSM: 0473/29.48.74 

E-mail: tabletennis@pieterthysen.name 

              Rek.Nr. P.C. Vlaams-Brabant: 

BE22-7343-1128-6547       BIC: KREDBEBB 

 

Interclubleider:  

Decupere Danny, zie voorzitter 

 

Informatica: 

Thysen Pieter,  zie penningmeester  

 

Ingave tornooien en provinciaal blad:  

Vandecauter Nathan, Nerm 137A – 3320 Hoegaarden 

GSM: 0475/46.43.70 

E-mail: vdcnathan@gmail.com  

 

 

V.T.T.L. 
 

Raad van Bestuur: 

Afgevaardigde:   n.t.b.  

Algemene Vergadering: 

Afgevaardigden:   Decupere Danny, Messiaen Michèle, Thysen Pieter 

 Opvolger:                         Vandecauter Nathan  

Klassementen: 

Afgevaardigde:   Decupere Danny 

Plaatsvervanger:   Messiaen Michèle  

 

 

K.B.T.T.B. 
 

Raad van Bestuur:  

Afgevaardigde:   n.t.b. 

Nationale Raad: 

Afgevaardigden:   Decupere Danny, n.t.b. 

Opvolgers:  n.t.b. 
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Provinciale SUBCOMMISSIES 

 

 

Provinciale organisaties: 

 Verantwoordelijke: Decupere Danny 

 

 

Veteranen:  

 Verantwoordelijke:  Messiaen Michèle 

 

 

Kalender: 

Verantwoordelijke:  Decupere Danny  

 

 

Jeugd: 

 Voorzitter:   Danny Decupere  

 Secretaris:   Pieter Thysen  

 

 

Arbitrage: 

 Verantwoordelijke: Pieter Thysen 

               E-mail: tabletennis@pieterthysen.name 

 

 Scheidsrechters:   Bonnewyn Hans, Decupere Danny, Destrycker Alexander,   

     Geerits Frank,  Janssens Marc, Lamproye Dirk, 

    Messiaen Michèle, Preud’homme Pim, Rousseau Philippe, 

     Segers Dirk , Thysen Pieter, Timmermans Walter,  

                                                          Van de Cauter Johan, Vandendriessche Hans 

 

 

Tucht: 

 Voorzitter:   Jacquemijn Reine  

E-mail: jacquemijn.reine@gmail.com 

 Secretaris:   Vanpoucke Koen 

 

 Leden:    Verbeke Sam, Vlasselaer Eddy, 

    Mosselmans Fred, Segers Dirk, 

                                         Soin Thomas, Vanderhaegen Bavo 

 

              Landelijke Rechtscommissaris:  Verbeke Sam 

              Plaatsverv. Rechtscommissaris:  Vlasselaer Eddy 

 

 

Klassementen: 

 Gewone commissie: Danny Decupere (voorzitter), Van Beneden Luc, Pieter Thysen 

 Beroepscommissie: Luc Van Beneden (voorzitter), Nathan Vandecauter, Michèle Messiaen 

 Secretaris:   Michèle Messiaen 
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AANGESLOTEN CLUBS   2017-2018 

 
Vl-B 005 KTTK  Pingouin      

Leuven 

V. Overloop François          Tel: 016/49 03 20  

       E-mail: francois_overloop@hotmail.com 

S. Van Damme Michel,  Berkenhoflaan 9,  3001 Heverlee      Tel: 016/40 61 03 

       Gsm: 0475/85 18 06          E-mail: michvd@scarlet.be 

I. Overloop Tineke         Gsm: 0497/99 02 01 

L1. Campus Redingenhof, R. Vandervaerenlaan z/n – 3000 Leuven (6 tafels) 

L2. Sporthal Wilsele Centrum, Aarschotsesteenweg 163, 3012 Leuven (Wilsele) 

            Tel: 016/44 51 36          (4 tafels) 

 

 

Vl-B 161 T.T.C. Den Hoek V. Brusseleers Bart     Gsm: 0475/84 88 56    Tel: 02/380 27 91  

       E-mail: brusseleers@skynet.be 

S. JASPERS Frederic, Heidelaan 80, 1640 Sint Genesius-Rode Tel:02/380 91 22 

     Gsm: 0497/79 98 53        E-mail: frikou7@hotmail.com 

I. Delarue Jan  Gsm: 0486/ 57 94 88      

L. Sporthal Wauterbos, Doornlarenhoofdstraat z/n, 1640 Sint Genesius-Rode 

            Tel: 02/380 37 19 

 

Vl-B 182 T.T.C. Dilbeek V. De Laet Bruno Gsm: 0487/629 694  

         E-mail: brunodelaet@gmail.com 

S. Timmermans Walter,  Akkerstraat 21, 1703  Dilbeek   Tel: 02/569 42 76 

         Gsm: 0477/703 425          E-mail: wti12@telenet.be 

I. Sven Van Londersele     Gsm:0470/827 199 

L1. Sportzaal Ten Gaerde,  Jozef Mertensstraat 27A, 1702 Groot-Bijgaarden  

          Tel: 02/463 30 49 (4+4 tafels)      ploegen:  

L2. Sporthal Don Bosco, Bosstraat 74, 1702 Groot-Bijgaarden (8 tafels) 

                    ploegen:  

 

Vl-B 213 T.T.C. Humbeek V. Suys Jean     Gsm: 0474/38 35 20                   Tel: 02/269 38 31 

        E-mail: jean.suys@telenet.be 

S. Segers Dirk,  Korte Heusstraat 38,  1980 Zemst     Tel: 015/61 65 25 

        Gsm: 0475/28 29 33      E-mail: dirkfsegers@gmail.com 

I. Soon Jae Dauxois           Gsm: 0476/62 41 84 

L. Gemeentelijke Sporthal Humbeek, Nachtegaallaan 5, 1851 Humbeek 

             L1:  grote zaal  (8)  

             L2:  overdekte speelplaats (6)  

 

Vl-B 218 T.T.K. Vilvo vzw. V. Van Doren Pol     Gsm: 0472/23 48 99                         

S. Van Rompay Sam, Belgradestraat 70, 2800 Mechelen 

    Gsm: 0474/13 25 74          E-mail: samvanrompay@hotmail.com 

I: Scheers Andy          Gsm: 0472/86 61 89 

L. Vilvo,  Nijverheidsstraat 115a , 1800 Vilvoorde    Tel: 02/252 57 51  

 

 

Vl-B 225  Hurricane T.T.W. V. De Clercq Hendrik         Tel: 02/268.41.50 

    E-mail: hendrikdc@gmail.com 

S. Messiaen Michèle, Vijverslaan 23, 1780  Wemmel     Gsm: 0486/67 72 17  

     E-mail: michele.messiaen@skynet.be 

I. idem secretaris  

L. Sporthal Dijck, Dijck 34, 1780 Wemmel   Tel: 02/582-13-53 
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Vl-B 234 T.T.C. Meerdaal V. Beerts VanjaGsm: 0485/452533 

       E-mail: Vanja.beerts@gmail.com 

S. Lamproye Dirk, Casemierstraat 3B, 1910 Nederokkerzeel    Tel: 016/65.16.79 

       Bur: 02/527 53 72          E-mail: lamproye.dirk@telenet.be 
I. idem secretaris 

L. Nieuwe Sporthal Vrij Tech. Inst. 1ste verdieping,  

    Dekenstraat 3 –  3000 Leuven (ingang via Brabançonnestr. 18-22) 

 

VLB 247 TTC Galmaarden V. Custers Philippe       Gsm: 0478/26 19 87       

     E-mail: philippecusters@hotmail.com 
S. Schaillee Jeroen, Voldersstraat 279,  9500 Geraardsbergen   

    Gsm: 0478/98 84 44     E-mail: jeroen.schaillee@skynet.be 
L. TRB-zaal,  Marktplein 19 A, 1570  Galmaarden  (6 tafels) 

         Gsm: 0473/36 51 56  

 

Vl-B 248 P.P.K. Essenbeek V. Lockkamper Nancy   Gsm: 0473/48 54 98  

       E-mail: nancy.lockkamper@telenet.be 

S. Depever Dirk, Hulsstraat 29 bus B, 1570 Vollezele 

       Gsm: 0497/48 68 44      E-mail: dirk.depever@telenet.be 

I. idem voorzitter                   E-mail: info@ppkessenbeek.be 

L. Heilig Hart College, Parklaan 7, gebouw C, 3de verdiep, 1500 Halle  
Wegomschrijving : Ingang : aan de kruising tussen Vuurkruisenstraat en Possozplein.     

Voldoende parking aanwezig op het Possozplein. 

Vl-B 252 T.T.C. Lembeek V. Leonard Rudi    Tel: 02/363 00 18    Gsm: 0496/86 19 91  

       E-mail: rudi.leonard@itprofessionals.be 

S. Vanderhaegen Bavo,  Fonteinstr 8, 1502 Lembeek    Tel: 02/356 19 97 

     Gsm: 0499/46 22 35        E-mail: bavo.vanderhaegen@skynet.be 

I. idem secretaris 

L. Het Kasteel, Bondgenotenstraat 16, 1502 Lembeek     Tel: 02/360 38 77 

 

Vl-B 256 T.T.C. Smash 

Overijse 

V. Mees Benjamin      Tel: 016/47 14 78  

       E-mail: bmeesmac@telenet.be 

S. Vandenschrik Paul, Rue Barrière Moye 8,  1300 Wavre     

      Gsm: 0475/82 69 04     E-mail: smash.overijse@mac.com 

I. idem secretaris 

L. Sint-Martinuscollege, Waversesteenweg 96,  3090 Overijse (9 tafels) 

 

Vl-B 283 T.T.C. Smash 

Dolfijn 

V. Mattheus Yves          Gsm: 0494/18 65 77 

           E-mail: yves_mattheus@hotmail.com 

S. Geyskens Hans, Donkstraat 2, 3390 Tielt-Winge        

          Gsm: 0495/22 27 74      E-mail: hans.geyskens@telenet.be 

I. Mattheus Dries    Gsm:0495/37 31 36 

L1. Sporthal Bekaf, Bekaflaan 62, 3200 Aarschot  (6 tafels) 

       A,B,C,D (zat 19u)  - E,F,G (vrijdag 19u45) – H (zat 14u) 

L2. Turnzaal School Dolfijn , Ebdries 11,  3202 Rillaar  (2 tafels) (veteranen)  

           

Vl-B 293 P.W. Diest V. Janssens Dirk     Tel: 013/31 36 49 

S. Janssens Marc   Comm. Neyskenslaan 118 A2  -  3290 Diest 

       Gsm: 0478/22 22 78      E-mail: marc.janssens100@skynet.be 

I. idem secretaris 

L. Peter Dorlandcentrum, Grauwzustersstraat 10B,  3290 Diest  

                   Tel: 013/32 63 28       
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      Geen zwarte zolen of spoornalatend schoeisel toegestaan op sportvloer! 

 

Vl-B 295 T.T.C. Werchter V. Van Looy Marc        Gsm: 0495/47 28 86        Tel: 016/530 274 

        E-mail: marc.vanlooy@scarlet.be 

S. Delhaye Bart    Kelfsstraat 17,  3150 Haacht 

          Gsm: 0472/699 866      E-mail: secretaris@ttcw.be 

I. idem secretaris 

L1. TTC Werchter, Nieuwe Baan 8, 3118 Werchter      Tel: 016/88 43 77  

Vl-B 318 VMS V. Decupere Danny             Gsm: 0496/52 42 42   Tel: 016/ 62 20 15 

      E-mail: danny@decupere.be 

S. Berghen Gerda ,  Endepoelstraat 24,  3210 Lubbeek  Tel: 016/62 20 15 

         Gsm: 0498/10 85 11        E-mail: gerda@decupere.be 

I. idem voorzitter 

L1. Gemeentelijke Turnzaal Pellenberg, Kerkplein z/n, 3212 Pellenberg 

L2. Turnzaal Gemeentelijke Basisschool,  Martelarenplaats z/n,  3210 Linden 

Vl-B 330 T.T.C. Sukarti V. Vandecauter Nathan    

           Gsm: 0475/46 43 70        E-mail: nathan@vdcnathan.be 

S. Vande Cauter Wouter   Kumtichst 311, 3300 Tienen         

           Gsm: 0486/41 92 09     E-mail: woutervandecauter@hotmail.com 
I. idem voorzitter 
L. Sportzaal Pizo Tienen, Alexianenweg 2,  3300 Tienen   (8 tafels) 

          

Vl-B 331 Blauwput 

Omnisport 

V. Strosse Wim                     E-mail: strossewim@hotmail.com 

           Gsm: 0472/28 04 40        

S. Dewit Ingrid, Overloopstraat 33, 3012 Leuven     Tel: 016/44 62 09 

           Gsm: 0477/74 98 35   E-mail: tafeltennis@blauwputomnisport.be 

I. Heylen Sander     Gsm: 0474/28 62 45 

L. Turn en Omnisporthal Boudewijnstadion,  Diestsesteenweg 288 B                                                   

3010 Leuven (Kessel-Lo)       Geen schoeisel dat buiten gedragen wordt en in de 

zaal. Geen spoornalatend schoeisel toegelaten in de zaal. (14 tafels) 

Vl-B 334 T.T.C. Tacko 

Kortenberg 

V. Philippe Willems , Acaciastraat 14 , 3071 Erps-Kwerps 

          Gsm 0475/80 16 02          phw@telenet.be 

S. Luc Van Beneden ,  Sint-Jansbergsesteenweg 140/4 , 3001 Heverlee 

          Gsm: 0472/82 74 11           

          E-mail: luc.vanbeneden@telenet.be 

I. Rodeyns Johan    Gsm:0478/48 47 48   johan.rodeyns@telenet.be 

L. Sporthal Kortenberg (mini-Hall), Wijngaardstraat 1,  3070 Kortenberg  

        

Vl-B 336 Pingkolo V. Vandoren Pol      Gsm: 0497/26 72 64        Tel: 016/46 36 16 

           E-mail: pol.vandoren@gmail.com 

S. Curinckx Jan, Boststraat 7, 3370 Boutersem  Tel: 016/72 06 95  

      Gsm: 0476/66 15 72       E-mail: jan.curinckx@gmail.com 
I. idem voorzitter 

L. Cultuurcentrum De Borre, Speelpleinstr 10,  3360 Bierbeek   

        Tel: 016/46 14 00             (6 tafels) 

 

VlB 339 TTC Drive Tienen V. Ulens Maikel  

         E-mail: maikel_ulens@hotmail.com 

S. Ramakers Magda, Molenweg 27, 3560 Houthalen-Helchteren        

         Tel: 011/52 14 27       E-mail: info@ttcdrivetienen.be 

I. Geerits Frank   Gsm: 0496/54 79 53  

 L. Competitiehal(Hal 3) Sporthal Houtemveld, Sporthalstraat 12, 3300 Tienen   
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Betreft: Oproep leden taskforce 

Beste Tafeltennisliefhebber in Vlaams-Brabant, 

 

Het nieuwe seizoen gaat nu snel van start, het is een tijd van vooruit kijken, verwachtingen 

koesteren, ambities uitspreken en jezelf testen tegenover de mede-competitiegenoten. 

Vanuit de vaststelling dat er op dit ogenblik in onze provincie heel wat energie aanwezig is om op één 

of andere manier bij te dragen aan de schoonheid van onze sport, willen we volgende brede oproep 

lanceren:  

Ieder geïnteresseerd lid, bestuurslid of speler, die wil nadenken over hoe we 

onze competitie aantrekkelijker kunnen maken, met meer aandacht voor 

plezier, fair play en sportiviteit, nodigen we uit om in een Taskforce zijn/haar 

ideeën, bezorgdheden en visies te delen. 

Waar gaat het over: 

- 4 zaterdagvoormiddagen investeren ( verspreid over het volledige seizoen ) 

- Inspirerende locatie 

- Professionele omkadering 

- Geen praatbarak, duidelijk afgebakende onderwerpen 

- Volledige transparantie naar alle clubs in Vlaams-Brabant 

Voorzet van doelstelling: 

Komen tot een gedragen visie over welk doel we willen realiseren met een 

tafeltenniscompetitie in Vlaams Brabant. Van daaruit de bestaande 

reglementen evalueren en voorstellen lanceren. In dat licht eventueel 

reglementen van andere federaties, van andere landen bestuderen om ideeën 

op te doen. 

We kijken uit naar de reactie van een aantal enthousiaste leden, die met een open geest samen deze 

handschoen willen opnemen.  

Reageren/mailen naar:  michele.messiaen@skynet.be 
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ORGANISATIES DATA Lokaal

Criterium JEUGD -12 jarigen 1e fase zondag 17/09/17 Werchter

Criterium JEUGD  zondag 01/10/17 Diest

Criterium VETERANEN zondag 01/10/17 Diest

Jeugdliga 1e fase zondag 08/10/17 Diest

JeugdInterclub 1ste fase zondag 22/10/17 Drive Tienen

Criterium SENIORS (klassementen) zondag 29/10/17 Diest

Jeugdinterclub 2e fase zondag 19/11/17 Hurricane

Criterium JEUGD -12 jarigen 2de fase zondag 17/12/17 Vilvo

Kampioenschappen VETERANEN zondag 17/12/17 Vilvo

 (enkels en dubbels)   

Kampioenschappen SENIORS(dubbels) zaterdag 23/12/17 Hurricane

Kampioenschappen JEUGD zaterdag 06/01/18 Wemmel

(enkels en dubbels)  
  

Kampioenschappen SENIORS (enkels) zondag 07/01/18 Wemmel

Jeugdliga 2de fase zondag 14/01/18 Werchter
 

Interclub VETERANEN (per leeftijdscat.) zondag 14/01/18 Werchter

Jeugdinterclub 3e fase zondag 18/02/18 Werchter

Jeugdliga 3e fase (finaledag) zondag 11/03/18 Dilbeek

Beker van Vlaams Brabant (finales) zondag 15/04/18 Drive Tienen

Vlaamse Kampioenschappen Veteranen zondag 22/04/2018 Kortenberg

Eindronden interclubs SENIORS   vr/za 27&28/04/18 Hurricane

Criterium JEUGD -12 jarigen 3e fase zondag 29/04/18 Werchter

Algemene Provinciale vergadering donderdag ? Mei Werchter
  

PROVINCIALE ORGANISATIES

SEIZOEN 2017-2018
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        Vlaamse Tafeltennisliga V.Z.W. 

          Vlaams-Brabant & Brussel 
 
Verslag vergadering van het Provinciaal Comité seizoen 2016 – 2017 van dinsdag  8 
augustus om 19 u 

 
Aanwezig: Michèle Messiaen,  Luc Van Beneden, Nathan Vandecauter , Pieter Thysen, 
Danny Decupere 
Plaats: Lokaal TTC Werchter, Nieuwe Baan 8, 3118 Werchter. 

 
Agendapunten: 

1. Het verslag van de vergadering van 20 juni 2017 wordt zonder opmerkingen 
goedgekeurd. 

2. Planning Bijzondere Algemene Vergadering van 7 september 2017 (aanpassing 
beslissing PC na feedback VTTL): 

• Invulling Ex-functies Marc Janssens op landelijk en nationaal niveau te 
verkiezen door de provinciale BAV): 

• AV VTTL: Pieter Thysen, Luc Van Beneden, Nathan Vandecauter 
 
De kandidaten voor de Nationale Raad, LRVB, NRVB worden 
verkozen/voorgedragen via de Algemene Vergadering van de VTTL. Voor de LRVB en 
NRVB zijn Pieter, Luc en Nathan geen kandidaat . Bij deze wensen we wel als 
provincie onze kandidaten en kandidaat opvolgers voor te dragen: 

• Nationale raad: Michèle Messiaen plus diegene die verkozen wordt door onze 
BAV voor de AV VTTL 

• LRVB: kandidaat: Danny Decupere; kandidaat opvolger: Michèle Messiaen 

• NRVB: kandidaat: Michèle Messiaen; kandidaat opvolger: Danny Decupere   
Michèle stuurt uitnodiging op, reglement, maakt stembriefjes op enz…. 

3. Secretariaat  

• Boetes voor heraansluitingsformulieren die vorig jaar niet ondertekend werden: 
bedrag boete staat in boetelijst: 10 euro . We gaan die toepassen en ook naar de 
toekomst toe. Michèle stuurt mail naar de vier betrokken clubs 

• Aanvragen coachlicentie: administratieve kost indien niet mee aangevraagd 
wordt met het aansluitingsformulier. Vragen aan VTTL om lijst te publiceren en 
eventueel ook provinciaal een lijst publiceren. Michèle stuurt een lijst door met 
nieuw, goed te keuren gevallen 

• Provinciaal HR: terugvallen op HR VTTL en aanvullen met specifieke regels voor 
VLB, idem voor sportreglementen en tornooireglementen 

4. Thesaurie 

• Betalingen jeugdliga? Danny zoekt namen van laureaten en stuurt door naar 
Pieter. Die contacteert personen of hun ouders en schrijft over. 

5. Interclub  

• Boetelijst aanpassen( zie ook bav): 

• In geval een club forfait geeft met verschillende ploegen in dezelfde week, 
moet het totaal boetebedrag vermenigvuldigd worden met het aantal ploegen 
waarmee ze forfait geeft die speelweek. 

• De berichtgeving van forfaits door de clubverantwoordelijke van de forfait 
gevende club dient te gebeuren aan de interclubleider maar tegelijk ook aan 
de andere clubs (distributielijst wordt aangemaakt). Er zal een boete van 20 € 
toegepast worden indien deze berichtgeving niet correct gebeurt. 

• 23c niet gebruiken door de thuisploeg van een officieel wedstrijdblad: 10 
Euro 

• In het vet zetten en/of schuin van de nieuwe dingen 

• Diest twee damesploegen ingeschreven. We zullen die twee keer tegen mekaar 
laten spelen: één keer in de heenronde  en één keer in de terugronde. Diest mag 
data kiezen. Moet deze wel bekend maken. 
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• Overzicht voorlopige kalender. Veranderingen zijn nog mogelijk en alleszins niet 
definitief vooraleer uitspraak landelijke tuchtcommissie in geschil Werchter vs 
Diest. 

• Regeling overzicht opsturen wedstrijdbladen: geen verschil met computer en 
papieren vorm. Af en toe worden wel wedstrijdbladen opgevraagd (evt via e-mail). 

• Procedure bij sneeuwmatchen: eerst informeren bij interclubleider, 
interclubleider en tegenploeg verwittigen. Onmiddellijk bewijsmateriaal opsturen 
naar betrokken partijen. Indien Danny niet opneemt, vervolgens Michèle, Pieter, 
Luc en Nathan. Verder indien geen vergelijk: spelen maar dan behoudt iedere 
club nog de mogelijkheid om bewijsmateriaal door te sturen enz..: 

• Procedure berichtgeving forfaits: interclubleider en tegelijk aan de lijst van 
clubsecretarissen en Danny zet het op Frenoy, algemeen uitstel van de matchen 
ook 

6. Organisaties: 

• C-criterium Pingkolo;  

• Kalender 17-18 : locaties: limietdatum instellen voor kandidaturen: 25 

augustus; Michèle stuurt mail naar clubs 
7. Jeugd  

• Jeugdcompetitie: uitwerken reglement jeugdliga voor ploegen : reeksen van 10 
ploegen: drie speeldagen met drie matchen verder uitwerken 

• Deelnemers verschillende stages (gebruik excel formulier?) nog doorsturen 
8. Arbitrage  

• Inspecties Pingkolo en Drive Tienen= gedaan 

• Luxmeter eens nakijken wat het kost om te huren, quid ledlampen 

• Pieter bespreekt prestaties 

• Essenbeek nieuw lokaal, moet geïnspecteerd worden 
9. Diversen:  

• nihil 
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        Vlaamse Tafeltennisliga V.Z.W. 
        Vlaams-Brabant & Brussel 

        Provinciaal Secretariaat 
 

 
Verslag Bijzondere Algemene Statutaire vergadering van 7 september 
2017 (Lokaal Werchter – aanvang 20u) 

Aanwezige PC-leden: Michèle Messiaen, Nathan Vandecauter, Pieter Thysen,  
Danny Decupere 
Verontschuldigd:, Luc Van Beneden 

 
Dagorde: 

 
1. Vaststelling van het aantal stemgerechtigden: 

• Afwezige clubs (boete 50€): PW Diest, Pingkolo  

• Volmachten: Galmaarden geeft volmacht aan Meerdaal; Dilbeek geeft 
volmacht aan Hurricane en Lembeek geeft volmacht aan Essenbeek 

• in totaal zijn 42 van de 47 administratieve aanwezig of vertegenwoordigd 
2. Verkiezing van 1 afgevaardigde voor de Algemene Vergadering  VTTL om het 

mandaat van Marc Janssens uit te doen. 

• Resultaat van de stemming: 
i. Pieter Thysen: 36 ja-stemmen, 6 onthoudingen 
ii. Luc Van Beneden: 13 ja-stemmen, 10 neen-stemmen en 19 

onthoudingen 
iii. Nathan Vandecauter: 23 ja-stemmen, 3 neen-stemmen en 16 

onthoudingen 
Bijgevolg wordt Pieter Thysen verkozen als afgevaardigde voor de 
Algemene Vergadering van de VTTL om het mandaat van Marc Janssens 

uit te doen 
 

3. Verkiezing van 2 eventuele opvolgers voor de Algemene Vergadering VTTL. 

 

• Resultaat van de stemming: 
i. Luc Van Beneden: 10 ja-stemmen, 13 neen-stemmen en 19 

onthoudingen 

ii. Nathan Vandecauter: 38 ja-stemmen, 1 neen-stemmen en 3 
onthoudingen 

Aangezien Luc Van Beneden geen 50% van de stemmen haalt wordt 

enkel Nathan Vandecauter verkozen als opvolger voor de Algemene 
Vergadering van de VTTL  

 
4. Varia 

• Enkele vragen werden gesteld ivm stand van zaken over de verschillende 
geschillen die aanhangig gemaakt werden voor provinciale of landelijke 
tuchtcommissie;  

• Vraag Gert Braeken voor het lanceren van een werkgroep 
sportreglementen. Dit werd een paar seizoenen terug al eens op een 
ander algemene vergadering goedgekeurd en derhalve zullen we een 

oproep in het provinciaal blad lanceren. Gert Braeken maakt een artikel op. 
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        Vlaamse Tafeltennisliga V.Z.W. 

          Vlaams-Brabant & Brussel 
 
Verslag vergadering van het Provinciaal Comité seizoen 2016 – 2017 van donderdag  7 
september 2017 (aanvang na afloop van de BAV) 

 
Aanwezig: Michèle Messiaen,  Nathan Vandecauter , Pieter Thysen, Danny Decupere 
Verontschuldigd: Luc Van Beneden 
Plaats: Lokaal TTC Werchter, Nieuwe Baan 8, 3118 Werchter. 
Agendapunten: 

1. Het verslag van de vergadering van 8 augustus 2017 wordt zonder opmerkingen 
goedgekeurd. 

2. Secretariaat  

• Leden.vttl.be: handleiding doorsturen en verifiëren wie login heeft 

• Lidkaartjes zijn bijna allemaal verdeeld 
3. Interclub  

• Diest heeft in extremis nog een derde jeugdploeg ingeschreven. Regionale 
indeling heeft zijn voordelen maar dit is toch wel één van de nadelen. Diest 
bevestigt dat het geen ambitie heeft met twee van de drie ploegen. Er is toch wel 
wat ongerustheid op dit vlak bij de meerderheid van de clubs. Dit zal opgevolgd 
worden. 

• Overzicht voorlopige kalender: definitief na berichtgeving landelijke 
tuchtcommisssie 

4. Organisaties: 

• Aanduiding lokalen- oplossing voor niet ingevulde lokalen:  

• Jeugdinterclub eerste fase (22/10 ): Drive Tienen. 

• Jeugdinterclub tweede fase(19/11): Hurricane  

• Provinciaal kampioenschap Dubbel (23/12/17): Hurricane 

• Finales van de Beker van VLB & Brussel (15/4/18): Drive Tienen 

• Eindronden interclub Seniors (27-28/4/18): Hurricane 

• Triangulaire  in Hurricane : 27 mei 

• Evaluatie C-criterium Pingkolo: zeer goed georganiseerd en vlot verlopen 

• Beker van Vlaams-Brabant & Brussel (Pieter aanspreekpunt) 
5. Jeugd  

• Jeugdinterclub voor ploegen van 2: reglement is klaar en wordt gepromoot 

• Jeugdsubsidiebeleidsplan verminderen met bedrag van tekortgeschoten 
subsidies door VTTL trainingen in onze provincie. We hadden destijds immers 
ook het budget van de provinciale trainingen toegevoegd aan het budget van het 

jeugdsubsidiebeleidsplan. Anders wordt het jaarlijks budget deficit ook te groot. 
Jeugdinterclub voor ploegen van twee telt mee voor jeugdsubsidiebeleidsplan 

6. Arbitrage  

• Voorstellen PAC : overzicht verslag PAC. Voorstel om drankbonnen 
/maaltijdbonnen te voorzien voor Vlaamse organisaties wordt nog even in 
beraad houden. Volgende vergadering beslissen 

Einde vergadering: 0:30 
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Beste secretarissen, 
 

  
 
 
Wat betreft  de coachlicenties : 
Deze moeten elk seizoen opnieuw aangevraagd worden. 
Dit geldt zowel voor de voorlopige licentie als voor de andere. 
Het is aan de clubsecretaris  mij de officiële formulieren te laten 
geworden ; volledig ingevuld , gedateerd en gehandtekend ! 
Deze formulieren moeten  ten laatste 6 september in mijn bezit zijn. 
Waarom ? Wel ik moet dit aanvinken vooraleer de lidkaarten af te 
drukken. 
Nadien is ook nog mogelijk maar dan zal dit 5€ kosten per licentie 
omdat de lidkaart weer moet afgedrukt en verzonden worden .   
 
 
Formulier hernieuwing lidmaatschap : 

Dit moet door de speler ondertekend en gedateerd worden. 
De clubsecretaris moet deze formulieren afgeven aan het provinciaal 
secretariaat  
ten laatste op 1 zondag oktober 2017. 
Worden de originelen afgegeven dan worden deze gedurende 3 jaar 
door het provinciaal secretariaat bijgehouden. Sturen jullie slechts de 
copies door dan moet de club de originelen gedurende 3 jaar 
bijhouden. 
Opgelet deze originelen kunnen op elk ogenblik opgevraagd worden 
(tot 3 jaar lang) ! 

 
Met sportvriendelijke groeten 
Michèle 
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Reactie van PC VB& B op brief VTTL ivm trainingen in onze provincie 
 
Beste, 
De provincie Vlaams-Brabant en Brussel heeft inderdaad al jaren een uitgewerkt jeugdbeleid met een 
weloverwogen visie. Nu organiseert de VTTL op eigen houtje (en tegen de wil in van onze provincie) 
trainingen in onze provincie. De VTTL financiert dit door onze provincie al haar subsidies af te nemen. 
Omwille van subsidies wordt de VTTL hier gepusht door Sport Vlaanderen met als gevolg dat de 
prestigieuze werking van de topsportschool en haar ambitie om medailles te halen op olympische 
spelen op de eerste plaats komt (dat is dan de overkoepelende trainingsstructuur). 
Als provincie hebben we helemaal niets tegen topsport en ook niet tegen het behalen van medailles 
maar niet tegen elke prijs. Bovendien hebben wij met provinciale trainingen slechte ervaringen: 

- Duur: toch ifv het aantal gegadigden: 18 geselecteerden (waarvan 6 MIN2 terwijl in onze 
provincie in die leeftijdscategorie 108 leden zijn) en het valt af te wachten hoeveel er 
effectief gaan meedoen op regelmatige basis. (Vroeger moesten wij €2500 betalen) 

- Praktisch moeilijk te organiseren: Na de splitsing van Brabant werden wij de kleinste 
provincie met een uitgestrekt grondgebied waarin de ring rond Brussel voor 
vervoersproblemen zorgt, zeker om tegen 18 u in Werchter of om het even welke andere 
club te geraken op een donderdag.  

- Inefficiënt: 2 uur training tegen -12 jarigen?  Beter tegen sterkere spelers van de eigen club 
en hoe dan ook zinloos indien er daarnaast geen aanbod aanwezig is binnen de eigen club. 

- Onrechtvaardig: 
o De keuze van de geselecteerden (slechts 18) en de clubs waar ze uit komen 
o Enkel topsport(school)  en medailles op olympische spelen , de rest kan stikken 
o De keuze van de trainingsplaats: betekent een verdoken subsidie naar de club waar 

ze georganiseerd worden. Het is quasi een extra clubtraining, indirect betaald door 
de andere clubs. Het betekent in elk geval een vervoersprobleem voor sommigen.  

o In dit geval gaat het hier om  onze eigen centen. De provinciale ( jeugd)werking 
wordt hier verstoord door het ons ontnemen van onze subsidies. We worden dus 
twee keer benadeeld. 

- Het leidt tot wrevel tussen de clubs: beeldt u maar eens in wat er allemaal gezegd zal worden 
wanneer er binnenkort een geselecteerde jongere transfereert naar die club waar die VTTL 
trainingen georganiseerd worden. 

-  … 
Om die redenen ons jeugdsubsidiebeleidsplan met hieronder enkele van de kenmerken: 

- Het bevat prikkels om elke club te stimuleren om een complete jeugdwerking uit te bouwen, 
met meer gediplomeerde trainers, extra stages enz… zonder dat ze daarvoor naar het andere 
eind van de provincie moeten en uren in de auto moeten zitten. 

- Het heeft oog voor topsport maar ook voor andere aspecten van jeugdwerking 
- Rechtvaardig: iedere club krijgt loon naar werken zonder dat men afgunstig moet zijn tov 

andere clubs: als je als club minder krijgt, dan is het omdat je minder gedaan hebt en 
iedereen heeft evenveel kansen. 

De VTTL trainingen bieden wellicht wel een toegevoegde waarde  voor die 18 geselecteerden,  de 
club waar ze georganiseerd worden  en zeker voor de trainer die ze geeft maar vanuit het standpunt 
van gans onze provincie wegen de positieve aspecten niet op tegen de negatieve.  Het is om de 
provinciale eigenheid dat er provinciale comités zijn en de provincies een bepaalde autonomie 
hebben.  We hebben sinds jaren als provincie beslist om geen provinciale trainingen te organiseren 
omwille van de miserie, zelfs niet wanneer we er niet hoefden voor te betalen.  
Enkele jaren terug drong bij de VTTL de noodzaak zich op tot een verhoging van de lidgelden. Enkel 
om de VTTL uit de nood te helpen hebben hier als provincie mee ingestemd. Omdat wij niet wilden 
dat onze clubs hiervan het slachtoffer werden hebben wij als Provinciaal Comité tot nu toe deze 
verhoging niet naar de clubs doorgerekend en zelf gedragen. Als dank heeft de VTTL beslist om deze 
trainingen te financieren door ons  al onze subsidies te ontnemen (equivalent van €1250 per jaar) om 
nog maar te zwijgen over het feit dat ze met haar beslissing onze provinciale autonomie zwaar 
geschonden heeft.  
Wij wilden als Provinciaal Comité de betrokken partijen toch op de hoogte brengen van onze visie. 
 Mvg, 
Het Provinciaal Comité 
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Secretariaat

Evenementen georganiseerd door de club

Het provinciaal blad en de provinciale website worden gemaakt om u als lezer te informeren 
over wat er in de provincie omgaat. Een groot deel van deze informatie komt vanuit het 
provinciaal comité zelf of een van zijn commissies en betreft een waaier aan informatie: 
beleidsinformatie, verslagen van vergaderingen, reportages, affiches van organisaties, 
uitslagen van interclubs, verslagen van evenementen, … Kortom: alle informatie die voor u 
interessant zou kunnen zijn. 

Maar deze kanalen hebben niet de intentie om eenrichtingsverkeer te zijn. Daarom word ook 
aan de clubs gevraagd zelf inbreng te leveren: we denken dan niet alleen aan onderwerpen of 
vragen ivm reglementen en arbitrage, maar ook aan evenenten die worden georganiseerd door
de clubs zelf: eetdagen, opendeurdagen, initiatiedagen, … Ook geboortes en overlijdens zijn, 
via de clubsecretaris, welkom. 

Ondanks een oproep op de Algemene Vergadering, die jaarlijks wordt herhaald, moeten we 
toch constateren dat niet alle clubs deze mogelijkheid blijken te kennen of deze benutten: we 
constateren via o.a. Facebook dat heden ten dage meerdere evenementen worden ingericht, 
met affiches de ene al mooier dan de andere. Maar om de een of andere duistere reden 
bereiken deze affiches niet het secretariaat en zijn we officieel dus niet op de hoogte en 
kunnen we ook niets doen... Enkele clubs hebben de weg al gevonden, maar zeker nog niet 
alle clubs. En dat vinden wij erg spijtig, aangezien we niets anders willen dan iedereen tonen in
wat voor een bruisende provincie we actief zijn, of op zijn minste de kans te geven om dit te 
tonen.

Graag zouden we dan ook een oproep willen lanceren aan alle clubs om telkens als iets wordt 
georganiseerd dat ook toegankelijk is voor anderen dan de eigen leden (vb. eetdagen, 
initiatiedagen, demonstraties, …), u het ons laat weten (liefst op voorhand) zodat we mee 
publiciteit kunnen maken in ons provinciaal blad en op onze provinciale website.

Het enige wat u hoeft te doen is ons informeren. Dit kan door een affiche te sturen naar 
michele.messiaen@skynet.be of tabletennis@pieterthysen.name. Wij doen dan de rest... 
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BOETE Nr OMSCHRIJVING PROV.

TARIEF
€

A ORGANISATIES

A.3.5 1 Zonder toelating een sportorganisatie inrichten 25.00

A.3.5 2 Organisatie zonder toelating met ontvangsten (15% v.d. ontv.) 75.00

C SPORTPROEVEN : INTERCLUBS - HEREN

C.2.26.5 11 Ontbreken van scoreborden: per bord 2.50

C.3.6 12 Niet dragen van eenvormige kledij per speler per match 2.50

C.22.3 Volgorde van de spelers op het wedstrijdblad komt niet overeen met de sterktelijst:

Eerste inbreuk Verwittiging

C.22.32 Tweede inbreuk 2.50

C.22.33 13 Volgende inbreuken 5.00

C.22.34 14 Volgorde van spelers op een wedstrijdblad in functie van de sterktelijst van de 

C.22.35 15 betrokken club is foutief 7.50

Niet voorleggen van een aansluitingskaart of indentificatiebewijs 2.50

C.25.4 16 Onvoldoende frankering op zending wedstrijdbladen. 2.50

17 Eén afwezige speler in interclubontmoeting :

C.25.5    1ste provinciale Heren 12,50

18    2de en 3de provinciale Heren 10,00

19    Veteranen + Beker van Brabant 7,50

20    4de provinciale Heren 5,00

21    5de provinciale Heren - Seniors 2,50

22    5de provinciale Jeugd en Dames 0,00

C.25.6 23 Twee afwezige spelers in een interclubontmoeting = onverw forfait 37.50

 23b Onvolledig invullen van wedstrijdblad m.b.t de dan al niet-aanwezige spelers  

Per inbreuk : 50.00

+ Zaak te behandelen door het Prov. Comité

 23c Niet gebruiken door de thuisploeg van een officieel wedstrijdblad 10,00

C.25.7 24 Twee afwezige spelers in een interclubontmoeting bij een terugwedstrijd 75,00

C.26.2 25 Niet gespeelde wedstrijd tijdens interclubontmoeting, criterium, kampioenschap, 5.00

beker. (= forfait geven) per wedstrijd 5,00€ Max :

met maximum 12,50 €, uitgezonderd medisch attest binnen 72u) 12.50

25b Verdubbeling boete voor recidive van dezelfde speler tijdens seizoen

C.30.8.1 26 Laattijdig verzenden van wedstrijd /bye blad (verdubbeld per herh.) 2.50

26b Verdubbeling voor week 11 en week 22 bij laattijdige inzending

C.30.8.2 27 Niet inzenden van het wedstrijd /bye blad (verdubbeld per herhaling) 5.00

(behoudens publicatie via bondsblad)

C.30.8.3 28 Onvolledig of fout invullen van het wedstrijdblad (per fout) 2.50

C.30.8.4 29 Niet of laattijdig telefoneren of invullen van score op website 5.00

(dient te gebeuren na de match en ten laatste 9u de volgende dag)

C.30.8.4 30 Niet meedelen van de uitslag (binnen de 3 weken) 12.50

C.33.11 31 Verwittigd forfait of Alg forfait méér dan 48 u vóór aanvang wedstrijd 18.50

in Beker v Brabant, veteranenliga + veteranen competitie

C.33.11 32a Verwittigd forfait meer dan 48 u vóór de aanvang wedstrijd in de heenronde 18,50

C.33.11 32b Verwittigd forfait meer dan 48 u vóór de aanvang wedstrijd in de terugronde 37.50

C.33.12 33 Verwittigd forfait minder dan 48 u vóór de aanvang van de wedstrijd 25.00

in de heenronde, maar méér dan 3 uur voor aanvang

C.33.12 34 Verwittigd forfait minder dan 48 u vóór de aanvang van de wedstrijd 50.00

in de terugronde, maar méér dan 3 uur voor aanvang

C.33.13 35 Onverwittigd forfait tijdens de heenronde 37.50

C.33.13 36 Onverwittigd forfait tijdens de terugronde 75.00

C.34.22 37 Algemeen forfait voorafgaand aan de terugronde 50.00

C.34.22 38 Algemeen forfait tijdens de terugronde 100.00

C.34.22 39 Derde forfait tijdens de heenronde 50.00

C.34.22 40 Derde forfait tijdens de terugronde (voorafgaande boeten worden in 100.00

vermindering gebracht)

BOETENLIJST VLAAMS BRABANT EN BRUSSEL 2017  -  2018
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41a

In geval een club forfait geeft met verschillende ploegen in dezelfde week, moet 

het totaal boetebedrag vermenigvuldigd worden met het aantal ploegen 

waarmee ze forfait geeft die speelweek.

41b

Forfait door forfaitgevende club niet tegelijkertijd gemeld aan interclubleider en 

andere clubs 20,00

C.38.1&C.38.2 42 Verplaatsingskosten in geval van forfait (behalve in geval van 23 en 24) 0.30 € km

C.20.2 43 Een speler wordt opgesteld in dezelfde week een interclub van dezelfde categorie 25.00

44 Opstellen van een niet gekwalificeerde speler (bij jeugd 7,5 euro) 12.50

45 Niet inzenden van een wedstrijdblad bij een BYE 5.00

C.11 46 Onverwittigde of laattijdige forfait tijdens de eindronde 40.00

(minder dan 48 u vóór de aanvang)

47 Verwittigde forfait (méér dan 48 uur vóór de aanvang) bij een eindronde 20.00

48 Onverwittigde afwezigheid van een speler tijdens de eindronde  

(zelfde tarief als afwezig tijdens interclub (12,5 €, 10€, 5€, 2,5 €) 12,50

afhankelijk van de afdeling)

KOMPETITIEDAG

C.15.5 49 Niet-of laattijdig indienen van de aanvraag tt afwijking 12.50

STERKTELIJST

C.21.10 50 Niet uithangen of ontbreken van de sterktelijst in de wedstrijdzaal 6.00

LOKALEN

C.2.13 51 Geen of laattijdige verwittiging van lokaalverandering(na verwittiging) 6.00

C.2.15 52 Laattijdige opening van het lokaal 6.00

D INDIVIDUELE KAMPIOENSCHAPPEN

61 Ongewettigde afwezigheid tijdens prov. Organisaties 12.50

(na bevestiging van deelname) 

62 Ongewettigde afwezigheid tijdens prov Jeugdorganisaties 7,50

63 Gewettigde  afwezigheid tijdens Jeugdkampioenschappen (met medisch attest) 0,00

64 Weigeren te scheidsrechteren 12.50

E TORNOOIEN

E.16.7 71 Ontbreken van scoreborden - per scorebord 2.50

E.19.3 72 Overschrijden van slotuur - per aangevangen uur 12.50

73 Niet betaling van de bijdrage van 15% op tornooiontvangsten PC
binnen de 15 dagen na datum 

74 Na herinnering en niet betaling binnen één maand. PC
75 Na tweede herinnering en niet betaling na 45 dagen PC

F INTERCLUBS JEUGD en DAMES

80 Verwittigd forfait minder dan 48u vóór wedstrijd 10.00

81 Niet verwittigd forfait 12.50

82 Verwittigd forfait méér dan 48u vóór wedstrijd 6.00

83 Algemeen forfait 50,00
ADMINISTRATIE EN FINANCIEN

91 Laattijdig toesturen van administratieve dokumenten 25.00

92 Afwezig of geen volmacht op de Algemene statutaire vergadering 50,00

93 Afwezig of geen volmacht op de Buitengewone Alg. Vergadering 50,00

94 Laattijdig / niet inbrengen van de resultaten (details) op de website

uiterlijk zondag 24u na het spelen van de wedstrijd (per speelweek) 5,00

95 Gele kaarten :1e X= 5€, 2de =10 € ,3de = 20€, 4de =40€, 5de=80€ oplopend 

96 laattijdig/foutief indienen van aansluitingsform. à prov secr(per geval) 10.00

97 niet betaling van boetes, bijdragen, binnen voorziene termijn=  +20%
INSCHRIJVINGSRECHTEN

Interclubs per ploeg : seniors - 1 t/m 4 prov 17.50

                               seniors - 5 prov 10,00

                                jeugd - 5 prov + dames 0,00

                               veteranen                                                    7.50

Provinciale kampioenschappen seniors en veteranen enkels 5.00

                                              dubbels per ploeg      5.00

Provinciale kampioenschappen jeugd: enkels + dubbels 0,00

Provinciaal Criterium : seniors en veteranen 5.00

                                 jeugd 0,00

Beker van Vlaams Brabant (per ploeg) 5,00
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Wedstrijden tussen ploegen van dezelfde club in dezelfde reeks. 

Clubs die met meer dan één ploeg in dezelfde reeks aantreden dienen de onderlinge wedstrijden ten 

laatste aan het einde van speelweek 2 gespeeld te hebben (voor de heenronde) en ten laatste voor 

het einde van speelweek 13 voor de terugronde. De clubs dienen de datum waarop deze onderlinge 

wedstrijden gespeeld worden door te geven aan interclubleider Danny Decupere 

(danny@decupere.be) zodat deze data op de website publiek gemaakt kunnen worden. Na afloop 

van de wedstrijden dienen de uitslagen binnen de 24u op de competitiewebsite (frenoy.vttl.be) 

geplaatst te worden. 
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Stijgers en Dalers - Interclub 2017-2018 
Heren  :  Stijgers en Dalers 
 
1ste prov. De kampioen en de tweede ( tweede is niet verplicht) stijgen naar landelijke, de 11de  en 12 de van de 
reeks dalen naar 2de provinciale.  
 
2de prov.  De kampioen van elke reeks stijgt naar 1ste provinciale, de 11de en 12 de van elke reeks dalen naar 3 de 

provinciale. 
 
3de prov. De kampioen van elke reeks evenals de tweede van elke reeks stijgen naar 2de provinciale,  de 11de en 
12de van elke reeks dalen naar 4 de provinciale. 
 
4de prov. De kampioen van elke reeks evenals de tweede van elke reeks stijgen naar 3de provinciale. 
De 11de en 12de van elke reeks dalen naar 5 de provinciale. 
De twee 10 des spelen een testwedstrijd tegen elkaar.  De winnaar blijft in 4de provinciale.  
De verliezer dient nog een bijkomende testwedstrijd te spelen tegen de verliezende 2de van 5de prov A/B.  De 
winnaar van deze eindronde blijft in 4de of stijgt naar 4de provinciale. 
 
5de prov. De kampioen van de reeksen 5A en 5B en play-offs Jeugd 5E stijgen naar 4de provinciale.   (= 3 
rechtstreekse stijgers naar 4de provinciale) 
De tweedes van 5A en 5B  spelen een testwedstrijd. De winnaar stijgt rechtstreeks naar 4e provinciale.   
De verliezende tweede van 5A en 5B speelt een bijkomende testwedstrijd tegen de verliezende 10de van 4de 
provinciale.  De winnaar stijgt naar /of blijft in 4de provinciale.  
 

Heren :  Bijkomende Stijgers en Dalers 
Na het seizoen is het mogelijk dat  alle 10de gerangschikte ploegen van 2de-3de en 4de provinciale een 
eindrondematch spelen om de volgorde van eventuele dalers te bepalen.   
 
!!  Belangrijk is wel te weten dat vanaf 2de provinciale eerst bijkomende dalers worden heropgevist alvorens men 
beroep doet op bijkomende stijgers.  Dwz : de 10de of hoger gerangschikte ploegen worden eerst heropgevist 
alvorens men beroep doet op bijkomende stijgers uit lagere afdelingen.  Ploegen die eindigen op nrs 11 en 12 
zakken steeds !! 
 
Landelijke 
a) Indien er in Landelijke 1 Vlaams Brabantse daler is, is er in 2de provinciale één bijkomende stijger, en geen 
bijkomende dalers. De 10de van 1ste provinciale hoeft dan geen testmatch te spelen tegen de winnaar van de 2de 
gerangschikte van 2de provinciale vermits de winnaar rechtstreeks stijgt. 
In 5 de provinciale stijgt de winnaar van de eindronde tussen de 2de gerangschikte steeds naar 4de provinciale.  
 
b) Indien er in Landelijke 2 Vlaams Brabantse dalers zijn, zijn er geen bijkomende stijgers in alle afdelingen, wel 
zullen vanaf 2de provinciale eerst de bijkomende dalers heropgevist worden. (in geval van het wegvallen van 
ploegen)   Er wordt een testmatch gespeeld tussen de 10de van 1ste provinciale en de winnaar van de 2 des van 2de 
provinciale. 
 
c) Indien er in Landelijke 3 Vlaams Brabantse dalers zijn, zijn er geen bijkomende stijgers,  maar wel één extra  
bijkomende daler in alle afdelingen. 
Eindrondes tussen de tiendes in 2 de, 3 de en 4 de provinciale. 
In 1ste provinciale daalt de 10 de. (geen testwedstrijd)  
 
d) Indien er in Landelijke 4 Vlaams Brabantse dalers zijn, zijn er geen bijkomende stijgers maar wel twee extra 
bijkomende dalers. 
In 1 steprovinciale daalt de 9de en 10 de. (geen testwedstrijden) 
Hoewel de tiendes van 2de – 3de en 4de provinciale in dit geval dalen dienen zij alsnog een testwedstrijd te spelen 
voor het geval er alsnog ploegen heropgevist worden het volgende seizoen. ( om de volgorde te bepalen)  
 

Heren  :  Eindrondes     
 

In 2de provinciale is er steeds een eindronde tussen de tweede gerangschikte ploegen. 
De winnaar van die wedstrijd speelt een eindronde tegen de 10de van 1ste provinciale, alleen indien er 2 ploegen 
zakken uit landelijke.  De winnaar van deze wedstrijd blijft of stijgt naar 1ste provinciale. 
De verliezer van deze wedstrijd blijft in/of daalt naar 2de provinciale. 
De tiende gerangschikte ploegen dienen een eindronde te spelen.  
In 3 de provinciale is een eindronde tussen de derdes, en in 4de provinciale  voor de 3des en de 4des om de 
reserveplaatsen aan te duiden ingeval van eventueel bijkomende stijgers. 
De tiende gerangschikte ploegen spelen een eindronde. 
In 5 de provinciale is er een eindronde tussen de 2 des van 5A en 5B.    
De winnaar van deze eindronde stijgt rechtstreeks naar 4de provinciale.   
De verliezer van die wedstrijd heeft de 1ste reserve plaats als bijkomende stijger. 
De 3des, 4des en 5des van  5A  en 5B dienen een testwedstrijd te spelen voor de 2de , 3de , 4de   en   5de 
reserveplaatsen voor eventueel bijkomende stijgers. 
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Play-Offs & Play-Downs - 5de provinciale  
Interclub Vlaams-Brabant & Brussel 2017-2018 
 

Dit seizoen zullen er enkel bij de jeugdreeksen (5C en 5D) na de heenronde play-offs en play-downs 
georganiseerd worden.  Onder de seniorenploegen die in 5A en 5B aantreden opteerde een meerderheid voor 
het behoud van de vaste speeldag (dus geen play-offs). Voor de jeugdreeksen wensen wij anderzijds wel het 
systeem van play-offs te behouden om voor meer spankracht te zorgen en de niveauverschillen (die daar groter 
kunnen zijn) te verkleinen. 
 
Concreet :  
Voor het seizoen 2017-2018 zijn er in 5de provinciale 4 reeksen : 
 
5A is samengesteld uit 10 seniorploegen die allen op zaterdag hun thuiswedstrijden spelen. 
5B is samengesteld uit 8 seniorploegen die hun thuiswedstrijden op vrijdagavond spelen. 
In 5A en 5B wordt er gewoon met heen- en terugrondes gespeeld. 
 
5C en 5D zijn samengesteld uit 2 x 10 jeugdploegen , regionaal ingedeeld, die hoofdzakelijk op  zaterdag 
thuiswedstrijden spelen( slechts 2 ploegen  spelen op vrijdag). 
 
Na Nieuwjaar starten de play-offs en play-downs in de jeugdreeksen. 
Wie speelt tegen wie? 
 
Bij de jeugd - reeksen 5C en 5D  - plaatsen de eerste 3 zich voor de play-offs, de overige ploegen spelen 
play-downs. 
 
Play-offs :  1 reeks van 6 ploegen  : Net zoals vorig seizoen zullen de ploegen die bovenaan eindigen na de 
heenronde een puntenvoordeel krijgen t.o.v de ploegen die lager eindigen. De eerste van elke reeks krijgt na de 
heenronde 2 punten, de 2de van elke reeks 1 punt, de 3de van elke reeks 0 punten. 
 
In de reeksen play-downs waarbij na Nieuwjaar nog ploegen kunnen vrij ingeschreven worden, start iedere ploeg 
uiteraard met 0 punten. De reeksen worden samengesteld naargelang het aantal inschrijvingen op dat ogenblik. 
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Jeugd

Jeugdwerking 2017-2018

Ook in het seizoen 2017-2018 blijft het provinciaal comité in zijn jeugdwerking investeren. Naast 
klassiekers als het jeugdcriterium en jeugdkampioenschappen, houden we ook vast aan onze jeugdliga 
en de provinciale criteria-12. Op vraag van de VTTL beginnen we met een specifieke jeugdcompetitie, 
naast de jeugdreeksen in de reguliere interclubs. Om hiervoor plaats te maken offeren we 1 fase op van 
zowel de jeugdliga als het criterium -12: we organiseren zowel voor de jeugdliga als het criterium -12 
telkens dus 3 i.p.v. 4 fasen. De hierdoor vrijgekomen dagen investeren we in de nieuwe jeugdcompetitie.

Ook dit seizoen worden er geen provinciale stages voorzien: tijdens de schoolvakanties zijn er voldoende 
kwalitatieve stages in een nog steeds groeiend aantal clubs en ook de VTTL richt gedurende de 
verschillende schoolvakanties traditioneel stages in. Er zullen echter wel “provinciale trainingen” 
doorgaan, welke volledig door de VTTL zullen worden georganiseerd. Ondanks het feit dat onze provincie 
hier buiten schot wordt gezet, wensen we de nieuwe provinciale trainer het allerbeste en hopen we toch 
nog op een constructieve dialoog.

Aan de Vlaamse Jeugdkampioenschappen, dit jaar op 12 november, nemen we opnieuw deel met een 
provinciale selectie. Je kan je hiervoor selecteren via ons provinciaal jeugdcriterium. Ook aan de 4 fasen 
van het Vlaams Jeugdcriterium (1 meer dan vorig seizoen) proberen we onze clubs te stimuleren om 
talrijk aanwezig te zijn. Kwalificatie voor de finaledag te Leuven hangt af van de individuele prestaties op 
de 4 fasen. Voor informatie en inschrijvingen verwijzen we graag door naar de VTTL (www.vttl.be).

Ook Nationaal zijn er met de Nationale Jeugdcriteria en de Belgische jeugdkampioenschappen 
verschillende initiatieven waar onze provinciale jeugdspelers zich voor kunnen selecteren. Voor de 
Belgische jeugdkampioenschappen kan men zich plaatsen via het provinciaal jeugdcriterium en de 
provinciale jeugdkampioenschappen, voor de nationale jeugdcriteria kan met zich enkel inschrijven via 
het inschrijvingsformulier ter beschikking gesteld door de VTTL.

Jeugdkalender 2017-2018

Datum Organisatie Locatie
zo 10/09/17 VJC:fase 1 (VTTL-L/K)
zo 17/09/17 Prov. Criterium –12:fase 1 Werchter
zo 24/09/17 NJC:kwalificaties (KBTTB) Louvain-La-Neuve
zo 01/10/17 Prov. Criterium Jeugd Diest
zo 08/10/17 prov. Jeugdliga:fase 1 Diest
zo 15/10/17 NJC:fase 1 (KBTTB) Louvain-La-Neuve
zo 22/10/17 prov. Interclub Jeugd:fase 1 ?
zo 05/11/17 NJC:fase 2 (KBTTB) Louvain-La-Neuve
zo 12/11/17 Vlaamse Kampioenschappen Jeugd (VTTL-ANT) Merksplas
zo 19/11/17 prov. Interclub Jeugd:fase 2 Dilbeek
zo 03/12/17 VJC:fase 2 (VTTL-ANT) Lille
zo 17/12/17 Prov. Criterium -12:fase 2 Vilvoorde
za 06/01/18 Prov. Kampioenschappen Jeugd Wemmel
zo 14/01/18 prov. Jeugdliga:fase 2 Werchter
zo 21/01/18 VJC:fase 3 (VTTL-WVL) Roeselare
zo 28/01/18 NJC:fase 3 (KBTTB) Louvain-La-Neuve
za 10/02/18 Belg. Kampioenschappen Jeugd:pre/min (KBTTB) Louvain-La-Neuve
zo 11/02/18 Louvain-La-Neuve
zo 18/02/18 prov. Interclub Jeugd:fase 3 Werchter
zo 11/03/18 prov. Jeugdliga:fase 3
zo 18/03/18 VJC:fase 4 (VTTL-OVL) Oosterzele
zo 29/04/18 Prov. Criterium -12:fase 3 Werchter
zo 06/05/18 Top 12 jeugd (KBTTB) Louvain-La-Neuve
zo 03/06/18 VJC: finaledag (VTTL-VLB) Leuven
za 23/06/18 Internationaal jeugdtornooi (VTTL) Leuven
zo 24/06/18 Internationaal jeugdtornooi (VTTL) Leuven

Herckenrode/Schulen

Belg. Kampioenschappen Jeugd:kad/jun/-21 (KBTTB)

Dlbeek
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Jeugdinterclub 
(Ploegen van 2+ 1 reserve) 

• Drie speeldagen: 

• Zondag 22/10/17 (locatie tbd) 

• Zondag 19/11/17 (locatie tbd) 

•  Zondag 18/02/18 (locatie tbd) 

• 2 effectieve spelers + 1 reserve 

• 4 enkelspelen en 1 dubbel per 

onderlinge confrontatie tussen 2 

ploegen 

• Maximum drie onderlinge 

confrontaties tegen 2 andere 

ploegen per speeldag 

• Inschrijven uiterlijk 15 oktober 2017 
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Reglement Jeugdinterclub (ploegen van 2) 

- De jeugdinterclub wordt afgewerkt over drie speeldagen: zondag 22/10/17; zondag 19/11/17 

en zondag 18/2/18. 

- De jeugdinterclub is enkel toegelaten voor spelers behorende tot een jeugdcategorie (tem -

21 jarigen) 

- Ploegen voor de jeugdinterclub bestaan uit 2 effectieve spelers en één reserve speler. 

- Er wordt naar gestreefd om reeksen van 10 ploegen te maken. Het is mogelijk dat er 

meerdere reeksen per afdeling bestaan 

- De indeling van de reeksen gebeurt in functie van de leeftijd van de drie spelers van elke 

ploeg 

- Op elke speeldag speelt elke ploeg tegen drie andere ploegen uit haar reeks. Zodoende heeft 

elke ploeg aan het einde van de derde speeldag tegen alle ploegen gespeeld en kan er een 

definitieve eindrangschikking opgemaakt worden. 

- Elke speeldag bestaat uit drie rondes. Ploegen die gedaan hebben met de wedstrijden uit 

hun eerste ronden, dienen aan te vangen met de wedstrijd voor de tweede ronde, idem 

daarna voor de wedstrijd uit de derde ronde. 

- Er wordt gespeeld zonder handicap en de wedstrijden komen op de individuele 

uitslagenkaart. 

- Elke ontmoeting bestaat uit vier enkelspelen en een dubbelspel. De volgorde van de 

wedstrijden wordt door de hoofdscheidsrechter bepaald om de beschikbaarheid van 

tafelscheidsrechters te garanderen 

- De ploeg die wint krijgt 3 punten, diegene die verliest krijgt 1 punt. Een ploeg die forfait krijgt 

of geeft krijgt 0 punten.  

- Elke ploeg die niet met twee spelers aan de ontmoeting begint, krijgt forfait. 

- Inschrijvingen kunnen via daartoe bestemd inschrijvingsformulier tot uiterlijk 15 oktober 

2017, te verzenden via email naar michele.messiaen@skynet.be  
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Jeugdinterclub

Inschrijvingen

Club :  ...........................................…………….. Vl-B  : ……………………

PLOEG NAAM (Hoofdletters) VOORNAAM KLASS. AANSLUIT. NR. GEBOORTEDATUM

A

Reserve

B

Reserve

C

Reserve

D

Reserve

E

Reserve

Terug te sturen uiterlijk 15 oktober 2017 aan 

Michèle Messiaen, Vijverslaan 23, 1780 Wemmel (michele.messiaen@skynet.be)
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Provinciaal Criterium -12, fase 1 
ben/pm1/pm2/min1 

Vlaams-Brabant & Brussel Zondag 17/09/2017 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
  

  

Waar 

 

TTC Werchter 
Nieuwebaan 8 
B-3118 Werchter 
 

  

Wanneer 
 

10:00 Alle reeksen 
 

  

Hoe 

 

Reglement: http://vlb.vttl.be/documenten/criterium-12/  
Inschrijven: http://competitie.vttl.be/?menu=7&level_id=5  
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Provinciaal Criterium -12, fase 1 
ben/pm1/pm2/min1 

Vlaams-Brabant & Brussel Zondag 17/09/2017 

 

Omschrijving	
 
De bedoeling is om onze allerjongsten kennis te laten maken met het spelen van wedstrijdjes 
tegen spelers van hetzelfde geslacht en leeftijd. 
 
Dezelfde doelgroep als voor het Vlaamse Jeugdcriterium -12: benjamins, preminiemen en 
eerstejaars miniemen. 
 
Reeksen (meisjes/jongens): 
- Benjamins (BEN): geboren in 2009 of later 
- Eerstejaars preminiemen (PM1): geboren in 2008 
- Tweedejaars preminiemen (PM1): geboren in 2007 
- Eerstejaars miniemen (MIN1): geboren in 2006 

Reglement	
 
- Het criterium zal betwist worden met witte ballen (dus witte uitrusting is verboden) 
- Aanvang om 10:00, verplichte aanwezigheid om 09:30 
- De tabellen worden opgemaakt onder toezicht van de Hoofdscheidsrechter 
- De poules mogen in geval van afwezigheden eventueel ter plaatse worden gewijzigd 
- De hoofdscheidsrechter zal alle nodige maatregelen treffen om een goed verloop te 

waarborgen. 

Inschrijvingen	
 
- Inschrijvingsrecht: gratis 
- Inschrijven t.e.m. de vrijdag voorafgaand aan de betrokken fase  

o via website: http://competitie.vttl.be/index.php?menu=7&level_id=5  
o via e-mail:   michele.messiaen@skynet.be  
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Daviscupcriterium 2017 -  P.W. Diest :                                        

Hendrik Vandeput & Yves Mattheus winnaars 

www.pwdiest.be     

Traditioneel is P.W. Diest op de dag van de nationale feestdag (21 juli) organisator van het Daviscupcriterium.         

En dat was ook dit jaar niet anders… 

Liefst 70 deelnemers tekenden in het Peter Dorlandcentrum te Diest present om mee te dingen naar de hoogste eer. 

De deelnemers werden onderverdeeld in 8 poules waarbij de 2 besten zich plaatsten voor de 1/8 finales. Vermits er 

gespeeld werd volgens de officiële handicaptabel waarbij de laagst geklasseerde een puntenvoorsprong krijgt 

t.o.v. zijn directe tegenstander, waren verrassingen zéker niet uit te sluiten. En die kwamen er ook … 

Uitslagen : kwartfinales : 

Julien Meurant (B2)  /Thibe Van Ruysselveldt (E4) -  André Santino (C0) /Shojaei Fard P (E6) : 2-1 

Vincent Denie (C0) /Tom Vanderhaegen (B6) – Michel Mentens (B4) /Tim Clerx  (C2) : 2-0 

Hendrik Vandeput (B4) / Yves Mattheus (B4) -Anton Spaepen (B4) / Tony Van Nieuwenhuysen (C4) : 2-1 

Nicolas Schenkel (B2) / Bernard Schenkel (C6) -  Sander Moeys (B2)/Emily Moeys (C2) : 2-0 

Halve finales : Julien Meurant/ Thibe Van Ruysselveldt  – Vincent Denie/Tom Vanderhaegen : 1-2 

Hendrik Vandeput/Yves Mattheus – Nicolas Schenkel/Bernard Schenkel : 2-0 

Finale :   Vincent Denie/Tom Vanderhaegen – Hendrik Vandeput/Yves Mattheus 1-2 

Het winnende duo 2017 is dus Hendrik Vandeput & Yves Mattheus.  PROFICIAT AAN BEIDEN! 

We kregen deze editie een open criterium, verschillende ploegen waren aan elkaar gewaagd, getuige hiervan de 

verschillende belles die uitsluitsel moesten brengen om een winnaar aan te duiden.  

Uiteindelijk menen we dat met Hendrik & Yves de regelmatigste ploeg de winst naar zich toe heeft getrokken. 

Nog vermelden dat de kleine finale werd gewonnen door het duo Julien Meurant & Thibe Van Ruysselveldt. 

De volledige tabel vanaf de 1/8 finale : Eindtabel Daviscupcriterium P.W. Diest 21072017 

 

 

Het podium: v.l.n.r  Vincent & Tom, Hendrik & Yves, Julien & Thibe 
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C-Criterium Pingkolo 
Sporthal De Borre - 19-08-2017 - 20-08-2017 

 

Verslag door Herman Baumers 
Zaterdagnamiddag. Twee minuten voor drie. Met de micro in de hand staat de hoofdscheidsrechter op. 

“Welkom op het eerste C-criterium van Pingkolo. We beginnen met het tornooi voor veteranen. 

In poule 1 spelen …“ 

en dan droom ik weg. 

Ik bedenk dat dit moment de bekroning is van maanden dromen, vergaderen, overwegen, discussiëren, contacteren, e-

mailen, telefoneren, sms-en, mobiliseren, verhuizen, sleuren, overleggen, taken verdelen, uien snijden, soep koken, 

spaghetti garen, en nog een heleboel andere ‘werk’-woorden die je ongetwijfeld in Van Dale kan vinden. 

En het resultaat mag gezien worden. Ruim 250 inschrijvingen over 10 reeksen. Dat moeten zowat 150 deelnemers zijn. 

24 pingpongtafels in donkergroen of felblauw, keurig uitgelijnd. 140 boardings. Een 10-tal spandoeken en vlaggen van 

gulle sponsors. Twee projectoren die de sponsors nog eens extra belichten. 4 officiële scheidsrechters. Een prijzentafel 

met originele trofeeën in geëtst glas, omslagen voor de geldprijzen, en ‘goodies’ in het mooi Nederlands. Alle koelkasten 

gevuld met drank, en reuzenpotten vol met soep en spaghetti. En iedereen van onze kleine club, inclusief verwanten tot 

het zevende knoopsgat, die elk op hun manier een steentje of een massief gebergte bijdragen om alles vlekkeloos te 

laten verlopen. 

Zondagavond. Ongeveer halfelf. De hoofdscheidsrechter neemt weer de micro vast. “Uitslag van het tornooi D2-C0. “Op 

de eerste plaats…” en weer droom ik weg. 

De droom is werkelijkheid geworden. Ik heb vreugde gezien bij de winnaars. Teleurstelling en ook respect bij de 

verliezers. Een dankbare high-five voor de scheidsrechter. Sportiviteit in de balwisselingen. Technische hoogstandjes van 

geroutineerde C-spelers. Hoge terugspeelballen van beginnende recreanten. Supporterende fans en coaches. Liters 

zweet. Doorweekte handdoeken. Maar meest opvallend : tevreden gezichten. “Het was goed.” 

En dan duiken we weer in onze Van Dale om alle werkwoorden te zoeken die met opruimen te maken hebben. En ook al 

is het nog niet helemaal gedaan als we de sporthal afsluiten – het geleende materiaal moet nog overal terugbezorgd 

worden, en de rekeningen moeten worden betaald – toch is het laatste dat we tegen elkaar zeggen : volgend jaar 

opnieuw? Het weekend na 15 augustus? 

Ik wed dat een nieuwe traditie geboren is. 
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Palmares 

Recreanten 
1. SALENS KRISTOF (NG – Pingkolo) 
2. VERROENS PATRICK (NG – Pingkolo) 
3. VERROENS JOHAN (NG – Pingkolo) 
 

Veteranen 
1. CRANINCKX GEERT (C4 – V.M.S.) 
2. REUSENS RUDY (C6 – Pingkolo) 
3. VAN DEN MOOTER ERIK (C4 – Rupel) 
 

Dubbeltornooi 
1. HENRARD GILL / SANTINO ANDRE | C0 / C0 | Blauwput 
2. VOUNCKX CEDRIC / FARACI LUCA | C2 / D0 | Blauwput 
3. LEMMENS JEROEN / SCHELLES LENNART | D0 / D6 | Geelse 
 

NG-Reeks 
1. JASEM SAAD (NG – Pingkolo) 
2. DE BOECK BART (NG – Salamander) 
3. VERHEYEN GERT (NG – Leopoldsburg) 
 

NG-E4 
1. POTTIER XAVIER (E6 – Dilbeek) 
2. BOSSCHEM MONA (E4 – Meerdaal) 
3. INDEHERBERG MISCHA (E4 – Diest) 
 

E-reeks 
1. CERRENS MARCO (E2 – Zele) 
2. SMITS CAS (E0 – Westel) 
3. VERCAMMEN WOUTER (E0 – Smash Dolfijn) 
 

E2-D4 
1. TORFS MATHIAS (D6 – Westel) 
2. MERGAN MATTIJS (D6 – Meerdaal) 
3. SPRINGAEL SAM KAI (D6 – Essenbeek) 
 

D-reeks 
1. VANDROMME JEFFRY (D0 – Houthulst) 
2. GOOSSENS DANNY (D6 – Salamander) 
3. DE BACKER BERT (D0 – Dilbeek) 
 

D2-C0 
1. CLIJSEN RAMON (C2 – Buitenland) 
2. COENEN BORRIS (C0 – Sukarti) 
3. NETTEN BODHI (C2 – Gierle) 
 

C-reeks 
1. COENEN BORRIS (C0 – Sukarti) 
2. RAMBOER MATHIAS (C4 – Houthulst) 
3. CLIJSEN RAMON (C2 – Buitenland) 
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Vrijdag 20 oktober 2017

vanaf 19.00 u tot 23.30 u

Zaterdag 21 oktober 2017

vanaf 18.00 u tot 23.30 u

Tafeltennisclub Vilvo vzw

Nijverheidsstraat 115 A

1800          VILVOORDE

Tel. : 02 / 252 57 51

OOK VLEESSCHOTEL VERKRIJGBAAR !!!

ROMBOUTS BVBA
Boekhouding en fiscaliteit

Stationlei 1, B1

1800 Vilvoorde

Tel : 02 / 252 15 40

EN

In ons clublokaal

Hoofdsponsors
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