
 

           
        Vlaamse Tafeltennisliga V.Z.W. 

          Vlaams-Brabant & Brussel 
 
Verslag van de vergadering van het Provinciaal Comité seizoen 2018 – 2019 van 14 
januari 2019 (start na afloop van de tuchtcommissie). 
Aanwezig: Michèle Messiaen, Pieter Thysen, Nathan Vandecauter en Danny Decupere 
Verontschuldigd: Walter Timmermans 
Plaats: ’t Huis, Provinciebaan 18, 3110 Rotselaar 
Agendapunten: 

1. Goedkeuring verslag van vergadering PC van 16 december 2018: werd 
goedgekeurd na verzending naar PC-leden op 18 december 2018 

2. Secretariaat  

• Wijziging datum Algemene Vergadering: 16/5/19 ipv 23/5/19 (20/12) 

• Taskforce reglementen komt samen op 22/1 of 23/1. 
3. Interclub  

• Vraag van Diest om onderlinge wedstrijd uit de terugronde te laten spelen 
op 30/12/18 wordt afgewezen (28/12) 

• Navraag bij VTTL: in geval tweede en derde van eerste provinciale weigeren 
te stijgen en er is maar één daler uit landelijke, dan belanden we in het 
scenario (zie document stijgers en dalers) van twee stijgers en twee dalers 

4. Organisaties: 

• Beker van VLB&B: aanvraag VMS om samenstelling bekerploeg te vervangen 
wegens langdurige blessure van één van de spelers wordt geweigerd (19/12). 

• Provinciaal kampioenschap Dubbel: goed verlopen.  

• Provinciaal Kampioenschap Jeugd: goed verlopen 

• Provinciaal Kampioenschap Klassementsreeksen: goed verlopen.  

• Prijzen jeugdliga 17-18 werden overhandigd op Prov. Kamp. Jeugd (5/1/19) 

• Jeugdliga: derde fase : goed verlopen: iets minder inschrijvingen  

• Dilbeek wil B-Criterium organiseren op 13 juli 2019. We wachten nu op de 
definitieve versie van het reglement 

5. Jeugd  

• Int. jeugdtornooi VTTL Juni: Walter gaat een ploeg in schrijven (29/12) 

• Kerststage Meerdaal: deelnemers werden pas op 10/1/19 doorgestuurd. Dit is 
te laat voor het jeugdsubsidiebeleidsplan. Dit moet op voorhand gebeuren en 
eventuele afwezigen moeten de dag zelf doorgestuurd worden.  

6. Tuchtcommissie:  

• geschil met Tacko ivm toepassen van maximum verliesscore wegens opstelling 
niet gekwalificeerde speler is voorgekomen. Uitspraak van de Provinciale 
Tuchtcommissie volgt eerstdaags. 

• Uitspraak landelijke tuchtcommissie in graad van beroep in de zaak van Marc 
Janssens versus PCVLB&B (4/1). Landelijke tuchtcommissie verklaart het 
beroep ontvankelijk doch integraal ongegrond en bevestigd de beslissing van 
26/10/18 van de Provinciale Tuchtcommissie van Vlaams-Brabant & Brussel. 

7. Veteranen: 

• Interclub veteranen: nergens meer dan één ploeg per leeftijdscategorie 
8.  Arbitrage 

• 2 deelnemers recyclage LAC 

• Er is nieuw materiaal (naamplaatjes en scheidsrechter-id) 
9. Klassementscommissie 

• Vraag van Maxime Evens om ipv voorgestelde tussentijdse wijziging 
klassements (C6) een wijziging naar D0 te krijgen wordt verworpen  (19/12) 

10. Diversen:  

• kandidatuur Tom Closset wildcard BK werd besproken en ondersteund 

• einde vergadering 00:20 


