
       Vergadering TORNOOICOMMISSIE 20 MAART 2019 
 
 

 
 
 
AANWEZIG : 
 
Leen Neels, voorzitter en competitieleider Liga 
Jacques Volckaert, Leentje Verleyen, Herman De wael, leden 
Marc Van Hoof (verantwoordelijke kampioenschappen Liga) 
Armand Van de Ven, voorzitter 
 
VERONTSCHULDIGD 
 
Paul Decroos, Alon Amsel 
 
ENQUÊTE VIERTALLEN 
 
1097 antwoorden, dat is heel veel. 
De algemene tendens is dat de spelers tevreden zijn. 
 
REGLEMENT VIERTALLEN LIGA 
 
-aanvangsuur: diverse teams willen om 13u00 beginnen - zij regelen dit thans samen. Er 
wordt opgemerkt dat het niet goed is om reglementair een keuze van aanvangsuur te 
bepalen, want dan moet de competitieleider tussenkomen als de twee teams niet 
akkoord geraken. Voorlopig blijft het standaard aanvangsuur 14u00 
- de schaal 20-0 (continu) wordt toegepast vanaf het seizoen 2019-20 in alle ligareeksen, 
indien de nieuwe competitietool tegen september 2019 beschikbaar is. Anders blijft de 
25-0 schaal nog een extra jaar in gebruik. 
-het viertallenreglement zal door Leen onder handen genomen worden. Sommige 
paragrafen die al lang niet meer van toepassing zijn zullen geschrapt worden, evenals 
elke verwijzing naar formulieren. 
-ingeval van niet wensen te stijgen kan ook de derde van een reeks opgeroepen worden 
wanneer ook de tweede zou weigeren, dit om te verhinderen dat in de uithoeken van het 
land een team elk jaar stoot op dezelfde twee stijgingsweigeraars. 
 
BEKER VAN VLAANDEREN 
 
-Alhoewel er over de 90 teams meededen aan de halve finales (of wilden meedoen) 
komen we met moeite aan 64 geplaatste teams. We beslissen om de finale volgend jaar 
af te stemmen op 60 teams, en eventueel nog enkele keren te minderen daarna 
-Marc heeft de reglementen een beetje gefatsoeneerd 
-Marc VB vraagt om in de finale te mogen werken met de nieuwe schaal (20-0) maar de 
discrete (geen decimalen) 
-het idee om de finale in twee groepen te spelen wordt niet weerhouden, wel om extra 
prijzen te voorzien voor de eerste teams van bepaalde afdelingen. Voor dit jaar 



eventueel, in functie van sponsoring. 
 
FLANDERS PAIRS 
 
Nog niets te melden, De Finale gaat door in Boeckenberg. 
 
DIVERSE 
 
-de vergadering gaat akkoord met de opmerking van Herman. Als de VBL de duplicatie 
voorziet van giften voor de halve finales, dan kan zij ook voorzien in een vergoeding van 
de clubs die de duplicatie dan voor hun rekening nemen. Dit om te vermijden dat een 
club dit zou weigeren, terwijl het voor iedereen de eenvoudigste oplossing is. Een 
standaardvergoeding van € 4,00 per set wordt genoemd. 
-het recreantentornooi had 90 paren - goed voor een eerste editie 
 

Verslag door Herman De wael, 21 maart 2019 
 

 
 
 
 
 
 


