
 

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

         Klassementscommissie 
Beste leden, 
 
Hier is de agenda en de procedure wat betreft de herziening van de persoonlijke 
klassementen (tot en met C0) van de spelers na het einde van de competitie 2021-2022. 
 
Opgelet: met resultaten die niet ingebracht zijn op het einde van de referentieperiode kan 
geen rekening gehouden worden. Het is aangeraden om de tornooiverantwoordelijke van de 
betrokken provincie aan te sporen om de uitslagen te vervolledigen. Enkel met resultaten 
die in het systeem zitten wordt rekening gehouden. 
 
24 April 2022 
Einde van de referentieperiode. 
 
25 April 2022 
Alle uitslagen moeten ingevuld zijn in de competitie databank. 
Fase 1: automatische berekening van de nieuwe klassementen door de computer. 
 
27 April 2022 
De nieuwe klassementen worden in de loop van de avond op de website van de provincie 
gepubliceerd. 
Spelers hebben 14 dagen de tijd (tot en met 11 mei) om individueel een herziening aan te 
vragen (mail sturen naar herziening_klassementen@vlb.vttl.be ). 
 
12 Mei 2022 
Fase 2: aanvraag tot klassementsherziening worden beoordeeld door de provinciale 
klassementscommissie. 
 
13 Mei 2022 
Klassementsherzieningen worden in de loop van de dag op de website van de provincie 
gepubliceerd. Spelers hebben 14 dagen de tijd (uiterlijk tem 27 Mei) om in beroep te gaan 
(mail sturen naar beroep_klassementen@vlb.vttl.be ) 
 
2 Juni 2022 
Fase 3: evaluatie van de beroepen door de provinciale beroepsklassementscommissie.  
 
5 Juni 2022 
De definitieve klassementen zullen in de loop van de dag op de website van de provincie 
gepubliceerd worden.  
 
Opmerkingen  
1) De nieuwe klassementen worden door de computer bepaald. Extreme gevallen zullen 

door het Provinciaal Comité worden bekeken. 
 
2) De computer houdt rekening met alle uitslagen die in de databank ingevuld zijn op  

24 April 2022. Gelieve dus op tijd ontbrekende resultaten aan het provinciaal 
secretariaat te melden. 

 
3) De computer houdt geen rekening met de ELO-punten, de leeftijd van de speler, de 

progressie van de speler, de afdeling waarin de speler heeft deelgenomen of een 
podiumplaats dat op een evenement werd bereikt. Deze elementen zullen door de 
klassementscommissie onderzocht worden op  persoonlijk aanvraag van de speler. 

 
4) Spelers met een nieuwe klassement van C0 of hoger zullen door de Landelijke en/of 

Nationale klassementscommissie geëvalueerd worden. Deze commissies hebben een 
eigen agenda en procedure. 

 


