TENNISPARLEMENT TENNIS VLAANDEREN
VERSLAG 18 DECEMBER 2021
De vergadering werd via digitale weg (videoconferentie MS Teams) gehouden. Aanvang: 9u00.
Aanwezigheid: 25 parlementsleden (*: verontschuldigd) + 4 personeelsleden, zijnde …
Antwerpen

West-Vl.

Limburg

Vl.-Brabant

Oost-Vl

Algemeen

Frank MUTS
Frederic ARTS
Kathleen VAN DYCK
Alain HILVEN
Thomas JANSSENS
Piet DE BACKER

Philip DESOETE
Johan ROLLY
J-P VANDEN BROUCKE
Barbara DEWILDE*
Nicolas BOI
Yves OSTYN
Yannis BALTOGIANNIS

Vic ENGELEN
Marc HENDRICKX
Patrick ENGELEN
Frank LIWERSKI
Werner RIJKEN
Arthur VERHAEGEN
Lieve MOORS

Jan VAN DOOREN*
Jo VAN DEN BOSCH
Jean-Pierre VUNCKX
Jan CORNELIS
Gert VANDERLINDEN
Stijn VAN CUTSEM
Kris DE MAESENEER

Christine DEWULF*
Wim LANGBEEN
Jeroen VAN LIERDE*
Charlotte BACKX
Geert DE LEPELEER
Luc VERBRAEKEN
Nele JACOBS

Dirk DE MAESENEER
Gijs KOOKEN
Dirk DELDAELE
Valentijn PATTYN
Steven DE SMET

Quorum 25/35 = OK.
Voorzitter Dirk De Maeseneer opent de vergadering met een korte verwelkoming en het overlopen van de agenda.

1.

GOEDKEURING VERSLAG VORIGE VERGADERING

Het verslag van het Tennisparlement van 29/09/2021 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

2.

KLASSEMENTSBEREKENINGEN ENKEL EN DUBBEL

Zie de gepresenteerde PowerPoint.
Klassementsberekening dubbel:
 De hervorming is IT-matig niet haalbaar voor 2022, wel enkele quick wins op de bestaande
klassementsberekening.
 Het aanpassen van de bestaande parameters zodat sneller kan worden gedaald wordt unaniem
goedgekeurd en vraagt reeds de toepassing ervan in juni’ 22.
 Het Tennisparlement is vragende partij om zo snel mogelijk de timing van de grote hervorming
kenbaar te maken.
Klassementsberekening enkel:
 Het voorstel om in juni een normale berekening te doen (zijnde berekening op basis van de 6 beste
resultaten over een periode van de 12 afgelopen maand) en enkel de Z-score toe te passen in geval
er toch geen normale populatie zou spelen (door eventuele corona-beperkingen in de winter of
voorjaar) wordt met een grote meerderheid goedgekeurd.

3.

OFFICIALS – VISIE ARBITRAGE

Zie de gepresenteerde PowerPoint.
De hervorming van de opleidingen was zeer waardevol en wordt vanuit de basis positief ervaren. Nu moet vooral
werk gemaakt worden van een efficiëntere inzet van de officials. De problematieken zijn gekend (adjunctwedstrijdleider, official tussen de terreinen, vergoedingen, nood aan activatie officials, finales arbitreren,
officiating padel, competitie-overlapping tennis/padel, …) en moeten worden aangepakt.
De vergadering geeft unaniem haar akkoord met de voorziene timing om op het Tennisparlement van maart 2022
een voorstel namens het Adviesorgaan Officials én Competitie voor te leggen. Desalniettemin is de vergadering van
mening dat er nog veel voorbereidend werk op stapel staat en dat daartoe de nodige stappen zullen moeten
worden ondernomen.
Er wordt op heden met het bevoegde padelorgaan gekeken om ook op vlak van de padelcompetitie de nodige
stappen op vlak van officiating te zetten, maar het is zeker niet de bedoeling blind het officiatingsysteem van
tennis op padel toe te passen. Het Tennisparlement is van mening dat een adviesorgaanoverschrijdende en een
meer prioritaire aanpak aangewezen is. Het Tennisparlement is tevens vragende partij om i.f.v. de coördinatie
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geïnformeerd te worden over de beslissingen m.b.t. competitie en officiating binnen padel. Desgewenst moet dit
structureel worden aangepakt.

4.

TERUGKOPPELING INSPIRATIEDAGEN COMPETITIE EN CLUBWERKING

Zie:





de gepresenteerde PowerPoint;
de betreffende sessies via https://www.tennisvlaanderen.be/inspiratiedagen;
het bestand ‘Ledencijfers gewesten’;
het bestand ‘Clubrapporten 2021’.

De verschillende sessies op de inspiratiedagen kregen goede beoordelingen:
 Maak van je tornooi een succes: 3,85
 Competities van de toekomst: 4,35
 Data driven beleid in club: 4,16
 Boost U12-werking: 4,28
Volgende bijzonderheden worden genotuleerd:
 Qua ledencijfers evolueert padel op korte termijn richting 50% van tennis. Het gros van de
padelleden zit in de combiclubs.
 Het downloaden van de clubrapporten is een succes.
 Het Jeugdfonds als leidraad voor de sportieve werking scoort een positieve 4,1.
 Het plexipaneel werd niet langer als voldoende waardevol ervaren en werd aangevuld met een
socialmedia-animatie.
 Meer dan 50% van de aanwezigen gaf aan met de clubrapporten aan de slag te gaan.

5.

TERUGKOPPELING ADVIESORGAAN CLUBWERKING

Zie de gepresenteerde PowerPoint.
Aan de leden van het Tennisparlement wordt gevraagd alle eventuele opmerkingen m.b.t. de gepresenteerde
items (Jeugdfonds, vitaliteitsscan, clubs-voor-clubs, …) via email te formuleren aan Valentijn Pattyn.
Op heden gaan alle credits voor een goede jeugdwerking nog steeds naar de huidige interclub-hoofdclub. Deze
problematiek is gekend, maar is gekoppeld aan de lidmaatschapsstructuur van Tennis Vlaanderen (transfer is
gekoppeld aan de club waar de speler interclub speelt) en is complex om binnen IT aan te pakken (en op heden
geen prioriteit).
Kunnen in de toekomst eventueel cluboverschrijdende interclubjeugdploegjes worden samengesteld (belangrijk
voor clubs met weinig jeugdspelers), gezien interclubdeelname belangrijk is i.f.v. duurzaam lidmaatschap?
Een padel-jeugdfonds is nog niet direct aan de orde.

6.

DATA VOLGENDE VERGADERINGEN

Data Tennisparlement 2022:
 Zat. 19/03, 9u30-12u30, Brussel (+ lunch): ifv Gewestelijke Algemene Vergadering
 Woe. 22/06:
 Woe. 28/09: competitie & jeugdfonds
 Zat. 17/12:
Andere belangrijke data voorjaar 2022:
 15/01: deadline kandidaturen gewesten & clubvoorstellen
 15/02: deadline uitnodiging & agenda GAV + kandidaturen & voorstellen à clubs
 Zat. 26/03: Gewestelijke Algemene Vergaderingen

7.

VARIA


De deadline voor tornooi-aanvragen tennis werd verlaat i.f.v. de geformuleerde aandachtspunten
voor de clubs m.b.t. kalenderbeheer op de inspiratiedagen.
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Betreft de latere datum voor de tornooi-aanvragen padel: Volgende week dinsdag 21/12 komen de
nieuwe klassementen uit. Pas dan kunnen tornooien open komen te staan en de inschrijvingen
opstarten. Clubs die willen organiseren in de kerstvakantie zijn hier duidelijk op de hoogte van
gebracht. Dit werd breed gecommuniceerd.
De tijdspanne tussen de publicatie van de klassementen padel en de tornooien moet voldoende groot
zijn. De clubs willen hun tornooi kunnen inrichten op basis van de nieuwe klassementen.

De vergadering wordt beëindigd omstreeks 11u30. De voorzitter dankt de ‘aanwezigen’ voor hun tijd en bijdrage
en wenst iedereen fijne eindejaarsfeesten toe.
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