SELECTIECRITERIA TENNIS VLAANDEREN 2021-2022
De unisportfederatie (Tennis Vlaanderen) kan enkel leerlingen/topsporters voordragen aan de Gemengde
Selectiecommissie van het Topsportconvenant, indien zij beantwoorden aan de volgende algemene (her)selectiecriteria:
✓
✓
✓
✓
✓

lid zijn van Tennis Vlaanderen;
in aanmerking kunnen komen voor de Belgische nationale selectie voor deelname aan internationale
landencompetities;
Selecties van KBTB en Tennis Vlaanderen voor Winter Cup, Zomer Cup, EK, EYOF,YOG, Davis / Fed Cup aanvaarden;
beschikken over een medisch geschiktheidsattest voor topsport, uitgereikt door een keuringsarts, erkend door de
Vlaamse Overheid;
beantwoorden aan de specifieke selectiecriteria en herselectiecriteria volgens de daarop afgestemde interne
detectie- en evaluatieprocedure van Tennis Vlaanderen zoals verder beschreven

De selectiecriteria van Tennis Vlaanderen geven duidelijke aandachtspunten weer per leeftijdscategorie, die daaruit
voortvloeiend als prioritair dienen te worden gezien in functie van een optimale ontwikkeling naar de finaliteit van de
topsportwerking, zijnde het minimaal bereiken van een top-100 plaats op de ATP/WTA-ranking gedurende minimaal 2
opeenvolgende jaren i.f.v. deelname aan de Grandslam-tornooien, en zich kwalificeren voor en deelnemen aan de
Olympische Zomerspelen.
Het Topsportconvenant (http://www.bloso-kics.be/topsport/Documents/150212_Globaal_Topsportconvenant.pdf) heeft
tot doel een solide samenwerking en wisselwerking tot stand te brengen tussen het onderwijs en de sportwereld, om op
deze wijze te komen tot een doorgedreven topsportopleiding voor jongeren in combinatie met een volwaardige schoolse
vorming.
Binnen de schoot van de Begeleidingscommissie van het Topsportconvenant wordt een Gemengde Selectiecommissie
opgericht, bestaande uit minimaal één vertegenwoordiger van Sport Vlaanderen, BOIC en VSF. Het voorzitterschap en het
secretariaat van de Gemengde Selectiecommissie zal worden waargenomen door Sport Vlaanderen. De Gemengde
Selectiecommissie zal aan de kandidaat-leerling/topsporters, door de betrokken unisportfederatie voorgedragen, jaarlijks
al dan niet een Topsportstatuut A of een Topsportstatuut F toekennen voor het secundair onderwijs of een Statuut
Topsportbelofte voor het Basisonderwijs.
Als referentiepunt voor het al dan niet toekennen van een Topsportstatuut of een statuut van Topsportbelofte werden
een aantal objectiveerbare selectiecriteria vooropgesteld. Deze criteria werden opgesteld door Tennis Vlaanderen in
functie van de vooropgestelde en onderzochte leerlijnen/ontwikkelingslijnen.

1.

BASISSCHOLEN

1.1. STATUUT TOPSPORTBELOFTE VOOR KINDEREN VAN HET 4DE LEERJAAR TOT EN MET
HET 6DE LEERJAAR
Getalenteerde kinderen uit het lager onderwijs vanaf het 4de leerjaar tot en met het 6de leerjaar kunnen het “Statuut
Topsportbelofte” verwerven. Voor de afwezigheden van deze leerlingen/topsporters gelden de bepalingen zoals
opgenomen in het Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 12 november
1997 betreffende de controle op de inschrijvingen van leerlingen in het lager onderwijs, met dien verstande dat het
maximaal gaat om een wettiging van 6 lestijden per week en 10 halve dagen per jaar, teneinde deel te nemen aan
tornooien of stages onder verantwoordelijkheid van de betrokken unisportfederatie.
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1.2. SELECTIECRITERIA EN AANVRAAG VOOR TOPSPORTBELOFTE-STATUUT
(GEBOREN 2010, 2011 OF 2012)
1.2.1

Selectiecriteria Statuut Topsportbelofte
De Topsportcommissie tennis houdt rekening met het behaalde resultaat op de testbatterij, die jaarlijks wordt gemeten
tijdens de identificatiedagen van Tennis Vlaanderen. Tijdens de identificatiedag worden de geselecteerde kandidatenleerling/topsporter gemeten, gescout en gescreend op volgende domeinen:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Basislijnvaardigheden;
Netspelvaardigheden;
Racketvaardigheden (oog-hand-racketcoördinatie);
Starten van het punt;
Beweeglijkheid (benen);
Spelbeleving – Mentale vaardigheden;
Fysieke en Motorische vaardigheden;
Wedstrijd, trainings- en mentale vaardigheden (enkel voor KDT-geselecteerde spelers);
Inschatting progressie (enkel voor KDT-geselecteerde spelers).

Deze domeinen zijn specifiek onderverdeeld in vaardigheden per leeftijdscategorie, conform de ontwikkelingslijn van
Tennis Vlaanderen. Het overzicht van de vaardigheden is te raadplegen op de website van Tennis Vlaanderen
(https://www.tennisvlaanderen.be/structuur).
Voor elke vaardigheid per domein wordt een waardering gegeven (aangeduid via een meetschaal van 0 tot 5).
Tenzij anders en meetbaar bepaald, zal de score per vaardigheid bepaald worden door de middelste score per test te
nemen, onafhankelijk van elkaar gegeven door 3 talentscouts (dus de hoogste en de laagste score valt af). De conditionele
evaluatie gebeurt op basis van standaardtesten afgenomen door de conditietrainer(s) aangeduid door Tennis Vlaanderen.
1.2.2

Aanvraag Statuut Topsportbelofte
Om in aanmerking te komen voor een Statuut Topsportbelofte dient de kandidaat-leerling/topsporter te worden getest
tijdens de identificatiedag. De speler zal door Tennis Vlaanderen worden uitgenodigd voor de identificatiedag, mits
voldaan wordt aan tenminste één van volgende voorwaarden:
✓ Reeds opgenomen zijn in het Kids Development Team in vorig schooljaar;
✓ Sterk scoren op de detectiestages van Tennis Vlaanderen (zie http://www.tennisvlaanderen.be/scouting);
✓ Resultaten Belgian Junior Circuit (BJC) en Ethias-tornooien:
•
Jongens en Meisjes onder 8 jaar: 8 hoogst gerangschikte 8-jarigen (8 meisjes & 8 jongens lid van TVL) van de BJCranking U9. Indien geen 8 8-jarigen in BJC-ranking wordt er aangevuld volgens de Ethias-ranking*;
•
Jongens en Meisjes onder 9 jaar: 8 hoogst gerangschikte 9-jarigen (8 meisjes & 8 jongens lid van TVL) van de BJCranking U9. Indien geen 8 9-jarigen in BJC-ranking wordt er aangevuld volgens de Ethias-ranking*;
•
Jongens en Meisjes onder 10 jaar: 8 hoogst gerangschikte 10-jarigen (8 meisjes & 8 jongens lid van TVL) van de
BJC-ranking U10. Indien geen 8 10-jarigen in BJC-ranking wordt er aangevuld volgens de Ethias-ranking U11*;
•
Jongens en Meisjes onder 11 jaar: 6 hoogst gerangschikte 11-jarigen (6 meisjes & 6 jongens lid van TVL) van de
BJC-ranking U11. Indien geen 6 11-jarigen in BJC-ranking wordt er aangevuld volgens de Ethias-ranking U11*;
* deze rankings kunnen aangepast worden bij het verschijnen van de nieuwe klassementen (oktober 2020) en wanneer er wijzigingen worden
aangebracht aan het BJC (KBTB), de Ethias Tour (TVL), de Tennis Europe Junior Tour of het ITF World Tennis Tour Juniors

1.2.3

Toekenning Statuut Topsportbelofte
Voor het toekennen van een Statuut Topsportbelofte wordt het gemiddelde genomen van de domeinscores. Spelers die
een gemiddelde totaalscore van minimum 4 op 5 behalen, worden voorgedragen aan een jury van 5 talentscouts die
beslissen of de speler voor een Statuut Topsportbelofte kan voorgedragen worden aan de Gemengde Selectiecommissie.
De kandidaat-leerling/topsporter dient een trainings- en competitieprogramma te kunnen voorleggen, dat voldoet aan de
voorwaarden, verder beschreven in dit document (zie hoofdstuk 3.), en aan de omkaderingsnormen om tot een definitieve
toekenning van het Statuut Topsportbelofte te komen. De finale beslissing over de toekenning van een Statuut
Topsportbelofte valt onder de bevoegdheid van de Gemengde Selectiecommissie.
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2.

SECUNDAIR ONDERWIJS
Om voor de topsportschool tennis in Wilrijk geaccepteerd te worden, dient de kandidaat-leerling/topsporter een
Topsportstatuut A verworven te hebben voor het betreffende schooljaar, toegekend via de Gemengde Selectiecommissie
van het Topsportconvenant. De kandidaat dient daartoe te voldoen aan de leeftijdsgebonden selectiecriteria en een
gunstig advies te verkrijgen van de Topsportcommissie tennis.
Indien in overleg met Tennis Vlaanderen besloten wordt dat een verdere ontwikkeling van de kandidaatleerling/topsporter buiten de topsportschool aangewezen is, kan een Topsportstatuut F aangevraagd worden, mits (1) het
voldoen aan de leeftijdsgebonden selectiecriteria (idem als voor Topsportstatuut A), (2) te voldoen aan de bijkomende
voorwaarden (zie hoofdstuk 3) en (3) het verkrijgen van een schriftelijke toestemming van de klassenraad met een
overzicht van de vrijstellingen van lessen of lessenpakketten.
Afwezigheid per schooljaar
Het plafond van het toegelaten aantal halve dagen gewettigde afwezigheid per schooljaar is als volgt:
Leerlingen met
Topsportstatuut A
Leerling/topsporter, ingeschreven in een
topsportstudierichting 2de of 3de graad

130

Leerling/topsporter, niet ingeschreven in een
topsportstudierichting 2de of 3de graad

40

Leerling/topsporter, ingeschreven in een topsportschool, in 1A
of de basisoptie topsport

90

Leerling/topsporter, niet ingeschreven in een topsportschool,
1ste graad

40

Leerlingen met
Topsportstatuut F

130

90

2.1. SELECTIE- EN AANVRAAGCRITERIA VOOR JONGEREN GEBOREN 2009 (EERSTE JAAR IN
DE EERSTE GRAAD VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS)
2.1.1

Selectiecriteria Topsportstatuut
Getalenteerde jongeren geboren in 2009 kunnen een Topsportstatuut (A of F) verwerven, op voorwaarde dat zij tijdens
één van de identificatiedagen positief geëvalueerd worden door een jury van minimaal 10 experts aangeduid door Tennis
Vlaanderen, waarvan tenminste 4 juryleden niet verbonden zijn aan de dagdagelijkse werking van het Topsportcentrum
van Tennis Vlaanderen. Deze externe juryleden zijn bij de beoordeling evenwel niet stemgerechtigd wanneer ze betrokken
zijn in de structurele omkadering van de betreffende speler.
De data van de identificatiedagen worden gecommuniceerd via de website van Tennis Vlaanderen
(https://www.tennisvlaanderen.be/structuur), zodra de wedstrijdkalenders van het betrokken jaar gekend zijn.
Tijdens de identificatiedag worden de kandidaten-leerling/topsporter - die voldoen aan de criteria - gemeten, gescout en
gescreend op volgende domeinen:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Basislijnvaardigheden;
Netspelvaardigheden;
Racketvaardigheden (oog-hand-racketcoördinatie);
Starten van het punt;
Beweeglijkheid (benen);
Spelbeleving – Mentale vaardigheden;
Fysieke en Motorische vaardigheden;
Lichamelijke kenmerken ifv blessurepredictie;
Wedstrijd, trainings- en mentale vaardigheden (enkel voor KDT geselecteerde spelers);
Inschatting progressie (enkel voor KDT geselecteerde spelers).
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Deze domeinen zijn specifiek onderverdeeld in vaardigheden per leeftijdscategorie, conform de ontwikkelingslijn van
Tennis Vlaanderen. Het overzicht van de vaardigheden is te raadplegen op de website van Tennis Vlaanderen
(https://www.tennisvlaanderen.be/structuur).
Voor elke vaardigheid per domein wordt een waardering gegeven (aangeduid via een meetschaal van 0 tot 5).
Tenzij anders en meetbaar bepaald, zal de score per vaardigheid bepaald worden door het gemiddelde van alle scores
per test te nemen, waarbij de hoogste en de laagste score niet worden meegerekend. Deze scores worden, onafhankelijk
van elkaar gegeven door minimum 10 juryleden. Voor de domeinen “Wedstrijd, trainings- en mentale vaardigheden” en
“Inschatting progressie” zullen enkel scores gegeven worden door de juryleden die actief werkten met de betrokken
speler.
De mentale en conditionele evaluatie gebeurt op basis van standaardtesten afgenomen door de sportpsycholoog, de
conditietrainer(s) en de kinesist(en) aangeduid door Tennis Vlaanderen.
2.1.2

Aanvraag Topsportstatuut
Om in aanmerking te komen voor een Topsportstatuut (A of F), dient een aanvraag gericht te worden aan het
Topsportcentrum van Tennis Vlaanderen (topsportcentrum@tennisvlaanderen.be), voor de 2e maandag na de Paasvakantie
(wanneer deelname aan de identificatiedag van Mei) of voor de 2e maandag van Juli (wanneer deelname aan de
identificatiedag van Juli). De kandidaat-leerling/topsporter zal door Tennis Vlaanderen worden uitgenodigd voor de
identificatiedag, mits voldaan wordt aan tenminste één van volgende voorwaarden:
•
Reeds opgenomen zijn in het Kids Development Team in het voorgaande schooljaar;
•
Resultaten Belgian Junior Circuit (BJC):
o Voor 2009: 4 hoogst gerangschikte 12-jarigen (4 meisjes & 4 jongens lid van TVL) van de BJC-ranking
U13. Indien geen 4 12-jarigen in BJC-ranking wordt er aangevuld volgens de Ethias-ranking U13*;
* deze rankings kunnen aangepast worden bij het verschijnen van de nieuwe klassementen (oktober 2020) en wanneer er wijzigingen worden
aangebracht aan het BJC (KBTB), de Ethias Tour (TVL), de Tennis Europe Junior Tour of het ITF World Tennis Tour Juniors

2.1.3

Toekenning Topsportstatuut
Voor het toekennen van een Topsportstatuut (A of F) wordt het gemiddelde genomen van de domeinscores. Spelers die
een gemiddelde totaalscore van minimum 4 op 5 behalen, worden voorgedragen aan de Topsportcommissie van Tennis
Vlaanderen, die beslist of de speler voor een Topsportstatuut kan voorgedragen worden aan de Gemengde
Selectiecommissie, die uiteindelijk beslist over de definitieve toekenning van het Topsportstatuut.
De kandidaat-leerling/topsporter dient een trainings- en competitieprogramma te kunnen voorleggen, dat voldoet aan de
voorwaarden, verder beschreven in dit document (zie hoofdstuk 3.), en aan de omkaderingsnormen om tot een definitieve
toekenning van het Topsportstatuut te komen. De finale beslissing over de toekenning van een Topsportstatuut valt onder
de bevoegdheid van de Gemengde Selectiecommissie.

2.2. SELECTIE- EN AANVRAAGCRITERIA VOOR JONGEREN GEBOREN 2008, 2007 EN 2006
(TWEEDE JAAR IN DE EERSTE GRAAD EN EERSTE EN TWEEDE JAAR IN DE TWEEDE
GRAAD VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS)
2.2.1

Selectiecriteria Topsportstatuut
Getalenteerde jongeren geboren in 2008, 2007 en 2006 kunnen een Topsportstatuut (A of F) verwerven, op voorwaarde
dat zij tijdens één van de identificatiedagen positief geëvalueerd worden door een jury van minimaal 10 experts aangeduid
door Tennis Vlaanderen, waarvan tenminste 4 juryleden niet verbonden zijn aan de dagdagelijkse werking van het
Topsportcentrum van Tennis Vlaanderen. Deze externe juryleden zijn bij de beoordeling evenwel niet stemgerechtigd
wanneer ze betrokken zijn bij de structurele omkadering van de betreffende speler.
De data van de identificatiedagen worden gecommuniceerd via de website van Tennis Vlaanderen
(https://www.tennisvlaanderen.be/structuur), zodra de wedstrijdkalenders van het betrokken jaar gekend zijn.
Tijdens de identificatiedag worden de geselecteerde kandidaten-leerling/topsporter gemeten, gescout en gescreend op
volgende domeinen:
✓ Basislijnvaardigheden;
✓ Netspelvaardigheden;
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✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Racketvaardigheden (oog-hand-racketcoördinatie);
Starten van het punt;
Beweeglijkheid (benen);
Spelbeleving – Mentale vaardigheden;
Fysieke en Motorische vaardigheden;
Lichamelijke kenmerken ifv blessurepredictie;
Wedstrijd, trainings- en mentale vaardigheden (enkel voor TSS geselecteerde spelers);
Inschatting progressie (enkel voor TSS geselecteerde spelers).

Deze domeinen zijn specifiek onderverdeeld in vaardigheden per leeftijdscategorie, conform de ontwikkelingslijn van
Tennis Vlaanderen. Het overzicht van de vaardigheden is te raadplegen op de website van Tennis Vlaanderen
(https://www.tennisvlaanderen.be/structuur).
Voor elke vaardigheid per domein wordt een waardering gegeven (aangeduid via een meetschaal van 0 tot 5).
Tenzij anders en meetbaar bepaald, zal de score per vaardigheid bepaald worden door het gemiddelde van alle scores
per test te nemen, waarbij de hoogste en de laagste score niet worden meegerekend. Deze scores worden, onafhankelijk
van elkaar gegeven door minimum 10 juryleden. Voor de domeinen “Wedstrijd, trainings- en mentale vaardigheden” en
“Inschatting progressie” zullen enkel scores gegeven worden door de juryleden die actief werkten met de betrokken
speler.
De mentale en conditionele evaluatie gebeurt op basis van standaardtesten afgenomen door de sportpsycholoog, de
conditietrainer(s) en de kinesist(en) aangeduid door Tennis Vlaanderen.

2.2.2

Aanvraag Topsportstatuut
Om in aanmerking te komen voor een Topsportstatuut (A of F), dient een aanvraag gericht te worden aan het
Topsportcentrum van Tennis Vlaanderen (topsportcentrum@tennisvlaanderen.be), voor de 2e maandag na de Paasvakantie
(wanneer deelname aan de identificatiedag van Mei) of voor de 2e maandag van Juli (wanneer deelname aan de
identificatiedag van Juli). De kandidaat-leerling/topsporter zal door Tennis Vlaanderen worden uitgenodigd voor de
identificatiedag, mits voldaan wordt aan tenminste één van volgende voorwaarden:
•
Reeds een Topsportstatuut A of F verworven hebben in het voorgaande schooljaar;
•
Resultaten Belgian Junior Circuit (BJC):
o Voor 2008 en 2007: 4 hoogst gerangschikte spelers (4 meisjes & 4 jongens lid van TVL) in BJC in de
eigen leeftijdscategorie *
o Voor 2006: 2 hoogst gerangschikte spelers (2 meisjes & 2 jongens lid van TVL) in BJC in de eigen
leeftijdscategorie *
•
Behalen van een top-64 plaats op de gekuiste ITF-ranking volgens eigen leeftijd of jonger *;
•
Behalen van een top-32 plaats op de gekuiste Tennis Europe-ranking volgens eigen leeftijd of jonger *;
•
Effectief lid zijn van de Belgische nationale selectie die deelneemt aan internationale landencompetities (EK,
EYOF, Summer Cup en Winter Cup).
* deze rankings kunnen aangepast worden bij het verschijnen van de nieuwe klassementen (oktober 2020) en wanneer er wijzigingen worden
aangebracht aan het BJC (KBTB), de Tennis Europe Junior Tour of het ITF World Tennis Tour Juniors

2.2.3

Toekenning Topsportstatuut
Voor het toekennen van een Topsportstatuut (A of F) wordt het gemiddelde genomen van de domeinscores. Spelers die
een gemiddelde totaalscore van minimum 4 op 5 behalen, worden voorgedragen aan de Topsportcommissie van Tennis
Vlaanderen, die beslist of de speler voor een Topsportstatuut kan voorgedragen worden aan de Gemengde
Selectiecommissie, die uiteindelijk beslist over de definitieve toekenning van het Topsportstatuut.
De kandidaat-leerling/topsporter dient een trainings- en competitieprogramma te kunnen voorleggen, dat voldoet aan de
voorwaarden, verder beschreven in dit document (zie hoofdstuk 3.), en aan de omkaderingsnormen om tot een definitieve
toekenning van het Topsportstatuut te komen. De finale beslissing over de toekenning van een Topsportstatuut valt onder
de bevoegdheid van de Gemengde Selectiecommissie.
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2.3. SELECTIE- EN AANVRAAGCRITERIA VOOR JONGEREN 2005 EN 2004
(EERSTE EN TWEEDE JAAR IN DE DERDE GRAAD VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS)
2.3.1

Selectiecriteria Topsportstatuut
Getalenteerde jongeren geboren in 2005 en 2004 kunnen een Topsportstatuut (A of F) verwerven, op voorwaarde dat zij
tijdens één van de identificatiedagen positief geëvalueerd worden door een jury van minimaal 10 experts aangeduid door
Tennis Vlaanderen, waarvan tenminste 4 juryleden niet verbonden zijn aan de dagdagelijkse werking van het
Topsportcentrum van Tennis Vlaanderen. Deze externe juryleden zijn bij de beoordeling evenwel niet stemgerechtigd
wanneer ze betrokken zijn bij de structurele omkadering van de betreffende speler.
De data van de identificatiedagen worden gecommuniceerd via de website van Tennis Vlaanderen
(https://www.tennisvlaanderen.be/structuur), zodra de wedstrijdkalenders van het betrokken jaar gekend zijn.
Tijdens de identificatiedag worden de kandidaten-leerling/topsporter die voldoen aan de criteria gemeten, gescout en
gescreend op volgende domeinen:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Basislijnvaardigheden;
Netspelvaardigheden;
Racketvaardigheden (oog-hand-racketcoördinatie);
Starten van het punt;
Beweeglijkheid (benen);
Spelbeleving – Mentale vaardigheden;
Fysieke en Motorische vaardigheden;
Lichamelijke kenmerken ifv blessurepredictie;
Wedstrijd, trainings- en mentale vaardigheden (enkel voor TSS geselecteerde spelers);
Inschatting progressie (enkel voor TSS geselecteerde spelers).

Deze domeinen zijn specifiek onderverdeeld in vaardigheden per leeftijdscategorie, conform de ontwikkelingslijn van
Tennis Vlaanderen. Het overzicht van de vaardigheden is te raadplegen op de website van Tennis Vlaanderen
(https://www.tennisvlaanderen.be/structuur).
Voor elke vaardigheid per domein wordt een waardering gegeven (aangeduid via een meetschaal van 0 tot 5).
Tenzij anders en meetbaar bepaald, zal de score per vaardigheid bepaald worden door het gemiddelde van alle scores
per test te nemen, waarbij de hoogste en de laagste score niet worden meegerekend. Deze scores worden, onafhankelijk
van elkaar gegeven door minimum 10 juryleden. Voor de domeinen “Wedstrijd, trainings- en mentale vaardigheden” en
“Inschatting progressie” zullen enkel scores gegeven worden door de juryleden die actief werkten met de betrokken
speler.
De mentale en conditionele evaluatie gebeurt op basis van standaardtesten afgenomen door de sportpsycholoog, de
conditietrainer(s) en de kinesist(en) aangeduid door Tennis Vlaanderen.

2.3.2

Aanvraag Topsportstatuut
Om in aanmerking te komen voor een Topsportstatuut (A of F), dient een aanvraag gericht te worden aan het
Topsportcentrum van Tennis Vlaanderen (topsportcentrum@tennisvlaanderen.be), voor de 2e maandag na de Paasvakantie
(wanneer deelname aan de identificatiedag van Mei) of voor de 2e maandag van Juli (wanneer deelname aan de
identificatiedag van Juli). De kandidaat-leerling/topsporter zal door Tennis Vlaanderen worden uitgenodigd voor de
identificatiedag, mits voldaan wordt aan tenminste één van volgende voorwaarden:
•
•
•
•

Reeds een Topsportstatuut A of F verworven hebben in het voorgaande schooljaar;
Behalen van een top-64 plaats op de gekuiste ITF-ranking volgens eigen leeftijd of jonger *;
Behalen van een top-64 plaats op de gekuiste WTA- of ATP-lijst volgens eigen leeftijd of jonger *;
Effectief lid zijn van de Belgische nationale selectie die deelneemt aan internationale landencompetities (EK,
Summer Cup en Winter Cup).

* deze rankings kunnen aangepast worden wanneer er wijzigingen worden aangebracht aan de Tennis Europe Junior Tour of het ITF World
Tennis Tour Juniors

2.3.3

Toekenning Topsportstatuut
Voor het toekennen van een Topsportstatuut (A of F) wordt het gemiddelde genomen van de domeinscores. Spelers die
een gemiddelde totaalscore van minimum 4 op 5 behalen, worden voorgedragen aan de Topsportcommissie van Tennis
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Vlaanderen, die beslist of de speler voor een Topsportstatuut kan voorgedragen worden aan de Gemengde
Selectiecommissie, die uiteindelijk beslist over de definitieve toekenning van het Topsportstatuut.
De kandidaat-leerling/topsporter dient een trainings- en competitieprogramma te kunnen voorleggen, dat voldoet aan de
voorwaarden, verder beschreven in dit document (zie hoofdstuk 3.), en aan de omkaderingsnormen om tot een definitieve
toekenning van het Topsportstatuut te komen. De finale beslissing over de toekenning van een Topsportstatuut valt onder
de bevoegdheid van de Gemengde Selectiecommissie.

3.

BIJKOMENDE VOORWAARDEN VOOR DE AANVRAAG VAN EEN
TOPSPORTSTATUUT
Talentvolle jongeren die voldoen aan de leeftijdsgebonden selectiecriteria en in aanmerking wensen te komen voor het
verwerven van een Topsportstatuut A of F, worden verwacht om een aanvraag in te dienen door middel van het gebruik
van het aanvraagdocument “Aanvraagformulier voor een Topsportstatuut A of F” (downloaden via website Tennis
Vlaanderen (https://www.tennisvlaanderen.be/structuur).
De kandidaat-leerlingen/topsporters die positief beoordeeld worden door de Topsportcommissie van Tennis Vlaanderen
en worden voorgedragen voor een Topsportstatuut / Beloftestatuut aan de Gemengde Selectiecommissie, worden
verwacht om volgende documenten aan te leveren uiterlijk 4 Juni indien deelgenomen aan de identificatiedag van Mei en
uiterlijk 6 Augustus indien deelgenomen aan de identificatiedag van Juli:
✓ Verslag van het afgelopen trainingsjaar, met een gemotiveerde en onderbouwde brief waarin de verantwoordelijke
trainer aangeeft dat de speler op lijn kan komen van de finaliteit van topsport tennis en de speler ‘on track’ is/kan
komen van de ontwikkelingslijnen/selectiecriteria (top 100);
✓ Lange en korte termijndoelstellingen (resultaat en proces), met een samenstelling van de periodisering en het
tornooiprogramma (minimum aantal tornooien die aanleiding kunnen geven tot voldoen aan de selectiecriteria van
volgend schooljaar);
✓ Trainersomkadering en paramedische omkadering;
✓ Weekplanning van de trainingen die tijdens de trainingsweken zal afgewerkt worden.
Deze documenten dienen digitaal gestuurd te worden naar topsportcentrum@tennisvlaanderen.be met vraag tot
bevestiging van ontvangst. Voor leerling topsporters met een Topsportstatuut A worden de documenten aangeleverd door
de verantwoordelijke trainer van Tennis Vlaanderen en voor leerling topsporter met een Topsportstatuut F door de
persoonlijke trainer.
De persoonlijke trainer van een speler met een Topsportstatuut F dient de Technisch Directie op de hoogte te houden van
de jaarplanning, de gespeelde tornooien, de evolutie van de speler, … via ProTennisData; de login wordt hiervoor door
Tennis Vlaanderen ter beschikking gesteld.
Bij aanvang van het schooljaar dient een medisch geschiktheidsattest voor topsport – uitgereikt door een keuringsarts
erkend door de Vlaamse Overheid – bezorgd te worden aan topsportcentrum@tennisvlaanderen.be met vraag tot
bevestiging van ontvangst.

4.

NUTTIGE INFORMATIE
Er zullen identificatiedagen in Mei en Juli 2021 worden georganiseerd. De data van de identificatiedagen van Mei worden
gecommuniceerd via de website van Tennis Vlaanderen zodra de wedstrijdkalenders van het betrokken jaar gekend zijn
(uiterlijk begin Januari). De identificatiedag van Juli is enkel voor spelers die in Mei omwille van kwetsuur of ranking niet
kunnen deelnemen. Deze dag zal uiterlijk 1 Juni 2021 via de website van Tennis Vlaanderen worden meegedeeld.
Alle kandidaat-leerlingen/topsporters die beoordeeld werden door de jury aangeduid door Tennis Vlaanderen, worden
besproken op de Topsportcommissie Tennis van Juni (aanvragen die voor de 2e maandag na de Paasvakantie werden
ingediend) of de Topsportcommissie Tennis van Augustus (aanvragen die voor de 2e maandag van Juli werden ingediend).
De door de Topsportcommissie tennis weerhouden kandidaat-leerlingen/topsporters worden voorgedragen aan Gemengde
Selectiecommissie van het Topsportconvenant.
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Jongeren die van Tennis Vlaanderen de toestemming krijgen om in een hogere leeftijdscategorie deel te nemen zonder in
de eigen leeftijdscategorie te moeten deelnemen (en dit op basis van (inter)nationale rankings en/of uitzonderlijke
(inter)nationale prestaties), komen automatisch in aanmerking voor het aanvragen van een Topsportstatuut. Het is
vervolgens aan de Topsportcommissie Tennis om het aanvraagdossier daadwerkelijk goed te keuren.
Mits goedkeuring van de Topsportcommissie kan een speler die niet voldoet aan de voorwaarden voor deelname aan de
identificatiedag voor zijn/haar leeftijdsgroep alsnog worden aanvaard. Vanuit de omkadering van de speler dient een
gemotiveerde aanvraag te worden gedaan, gericht aan het Topsportcentrum van Tennis Vlaanderen
(topsportcentrum@tennisvlaanderen.be). Ook hierbij moeten de respectievelijke aanvraagdata gerespecteerd worden.
Voor een vlotte administratieve verwerking van de Topsportstatuutaanvragen, zullen de rankings op volgende data
geraadpleegd worden:
✓ Identificatiedag Mei (cyclus 1):
•
BJC en Ethias ranking op 26 April
•
Ranking TE op 26 April
•
Ranking ITF op 26 April
•
Ranking WTA of ATP op 26 April
✓ Identificatiedag Augustus (cyclus 2)
•
BJC en Ethias ranking op 2e maandag van Juli
•
Ranking TE op 2e maandag van Juli
•
Ranking ITF op 2e maandag van Juli
•
Ranking ATP of WTA op 2e maandag van Juli
Voor 2010 en jonger wordt enkel de Identificatiedag en Topsportcommissie van cyclus 1 georganiseerd. Spelers die –
omwille van kwetsuur of dergelijke – niet in Mei kunnen deelnemen worden beoordeeld op basis van de tussentijdse
evaluaties.

5.

INTERNE BEROEPSPROCEDURE
Wanneer de kandidaat leerling/topsporter niet akkoord gaat met de beslissing van de Topsportcommissie tennis en/of
Gemengde Selectiecommissie, dient er een bezwaarschrift ingestuurd te worden uiterlijk 10 dagen na ontvangst van de
officiële negatieve beslissing aan:
•
•

Tennis Vlaanderen (Edegemsesteenweg 100, 2610 Wilrijk) wanneer de Topsportcommissie van Tennis Vlaanderen
geen voorstel tot aanvraag Topsportstatuut deed aan de Gemengde Selectiecommissie;
Sport Vlaanderen (Arenbergstraat 5, 1000 Brussel) wanneer de Gemengde Selectiecommissie het Topsportstatuut
weigerde toe te kennen, na voordracht door Tennis Vlaanderen.

De beroepscommissie van Tennis Vlaanderen zal conform Art. 3 §2 van het Tuchtreglement van Tennis Vlaanderen het
onderwerp van beroep behandelen en de daarbij horende argumentatie toetsen aan de vooropgestelde
selectiecriteria/ontwikkelingslijnen. Uiterlijk 15 september van het desbetreffende jaar wordt het bezwaarschrift
behandeld door de beroepscommissie van Tennis Vlaanderen en wordt de kandidaat leerling/topsporter binnen de 5
werkdagen schriftelijk per aangetekende zending op de hoogte gesteld van de genomen beslissing.
De leden van de beroepscommissie van Tennis Vlaanderen mogen geen lid zijn van de selectiecommissie tennis of
betrokken partij zijn of enig belang in de zaak hebben.
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