BEREKENING KLASSEMENTEN 2021
1.

Enkel om medische redenen kan een speler meer dan 1 klassement
per jaar dalen. De leeftijd van de speler kan geen medische reden
zijn. Om in aanmerking te komen voor klassementsverlaging dient
de speler een medisch dossier van een gespecialiseerd arts in bij
de Hoofdzetel Tennis Vlaanderen. Het Nationaal
Rangschikkingscomité oordeelt over dit dossier en zal zo nodig een
nieuw klassement toekennen aan de speler.

KLASSEMENTEN WAARDECOËFFICIËNT

1.1. ALGEMENE BEPALINGEN
Art 1: De enkelklassementen worden 2 x per jaar berekend op basis
van de resultaten behaald gedurende de 12 voorafgaande maanden.
Het
dubbelklassement
wordt
opgemaakt
berekeningswijze dubbelklassementen.

contacteren en een passende klassering voor te stellen. Het
Nationaal Rangschikkingscomité zal dit voorstel analyseren.

volgens

de

Art. 2: De spelers worden verdeeld in 4 verschillende
klassementscategorieën, zowel voor de jongens/heren als de
meisjes/dames.
 U9 (Gemengd)
 U11
 U13
 Volwassenen (U15 & ouder)
Art. 3: De periodes voor de klassementsberekening worden
vastgelegd in Appendix A van dit reglement.

Art. 7: Assimilatie van spelers
Een speler die niet officieel geklasseerd is door KBTB en die wordt
aangesloten bij een club, ontvangt het klassement .8 of 3 punten
(afhankelijk van zijn leeftijd). Indien de secretaris van de club
waarvan de speler lid is meent dat de werkelijke waarde hoger is
dan het toegekende klassement, dan dient hij het Nationaal
Rangschikkingscomité te informeren en haar het klassement voor te
stellen dat hij geschikt acht.
Elke speler die over een klassement, toegekend door een
buitenlandse federatie, beschikt moet dit melden aan de secretaris
van de club waarbij hij is aangesloten, ongeacht het feit of de speler
al dan niet nog officiële wedstrijden betwist in het buitenland. De
club is op haar beurt verplicht om, bij aansluiting van de speler, het
buitenlands klassement te melden aan de Hoofdzetel van Tennis
Vlaanderen.
Indien er een vergelijkende tabel met dat land bestaat en het

Art. 4: De procentuele verdeling van de betrokken spelers (zijnde de
spelers die een berekening gekregen hebben) over de verschillende
klassementen is vastgelegd in Appendix B van dit reglement.

buitenlands klassement blijkt hoger te zijn dan het Belgische

Art. 5: Elke speler met minstens 2 officiële enkelwedstrijden,
gedurende 2 opeenvolgende periodes van klassementsberekening
(12 maanden), komt in aanmerking voor opmaak van het klassement
voor de daaropvolgende periode.

trainer, …) aangepast door de Hoofdzetel.

Art. 6: Een speler kan nooit meer dan 1 klassement zakken per
opeenvolgende
periode
van
12
maanden
(2
klassementsberekeningen).
Indien een speler onvoldoende matchen speelde om geklasseerd te
worden (0 of 1 match) gedurende 2 opeenvolgende periodes (12
maanden), dan krijg hij geen berekening en behoudt hij zijn
klassement (spelers met een rangnummer behouden hun klassement
en worden laatste gerangschikt met vermelding BIS).
Indien een speler onvoldoende matchen speelde om geklasseerd te
worden (0 of 1 match) gedurende 3 opeenvolgende periodes (18
maanden), daalt hij automatisch 1 klassement bij de
daaropvolgende klassementsberekening (spelers met rangnummer
dalen 1 klassement en worden als laatste BIS genummerd van dat
klassement).
De speler daalt vervolgens bij verdere inactiviteit 1 klassement na
elke opeenvolgende 18 maanden.
Voor spelers van 14 tot 34 jaar is de daling door inactiviteit beperkt
tot 4 klassementen. Vanaf 35 jaar en ouder kan men onbeperkt
dalen.

klassement, dan wordt het Belgische klassement op basis hiervan én
eventueel extra bijkomende informatie (advies van gewest, club,

Indien er geen vergelijkende tabel met dat land bestaat, dan kent
de Hoofdzetel een klassement toe en dit op basis van alle info
waarover ze beschikt.
Spelers van buitenlandse nationaliteit die onvoldoende wedstrijden
in België speelden én vermeld staan op de ATP/WTA/ITF/Tennis
Europe - ranking, dienen een gelijkstelling aan te vragen aan de
Hoofdzetel, die op haar beurt een klassement zal toekennen aan de
speler op basis van deze ranking.
De Hoofdzetel behoudt zich steeds het recht om het klassement aan
te passen van spelers die van geslacht veranderen.
Art. 8: Enkel klachten omwille van materiële fouten (ontbrekende
uitslagen, …) worden behandeld. De uiterste datum om klacht in te
dienen wordt gecommuniceerd door elke liga bij publicatie van de
klassementen. Klachten dienen gestuurd te worden naar de
Hoofdzetel Tennis Vlaanderen.
Art. 9: De puntenschalen in Appendix D maken integraal deel uit van
dit reglement.

Van zodra een speler ooit als minstens 5 punten geklasseerd werd in
de piramide “Volwassenen”, kan ie nooit dalen naar 3 punten.
Indien de secretaris van de club waartoe de speler behoort de
werkelijke waarde van de speler hoger inschat dan zijn toegekende
klassement, dan dient deze de Hoofdzetel van Tennis Vlaanderen te
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2.

BEHALEN VAN PUNTEN

Opgelet: voor reeksen waarvoor men geselecteerd wordt (bv
eindronde gewestelijke en nationale masters criterium, eindronde

2.1. BEHALEN VAN PUNTEN TIJDENS
TORNOOIEN EN KAMPIOENSCHAPPEN
Art. 10: Een speler behaalt per tornooireeks waaraan hij deelneemt
de som van volgende punten:
 Bonuspunten per gespeelde wedstrijd: 2 punten : U9,
U11, U13, U15 en volwassenen
 Punten volgens bereikte ronde in de tabel, deze zijn
afhankelijk van de reeks waarin gespeeld wordt. De
puntenschalen zijn vervat in Appendix D van dit
reglement.
 Bonuspunten:

de

matchwinnaar

ontvangt

de

waardecoëfficiënt (klassement) van zijn tegenstander.

Belgian Junior Circuit,…), wordt steeds 100% van de punten volgens
bereikte ronde toegekend
Art. 14: Bepaling van vanaf wanneer een speler punten krijgt
toegekend :
 Alle spelers krijgen punten toegekend behalve de
spelers die uitgeschakeld zijn bij hun eerste match. Bij
uitschakeling bij eerste match of indien geen match
gewonnen in de poulefase, telt het tornooi niet mee om
de beste 6 resultaten te bepalen. Voor reeksen
waarvoor men geselecteerd wordt (bv eindronde
gewestelijke en nationale masters criterium, eindronde
Belgian Junior Circuit,…) krijgt elke speler vanaf zijn
eerste match punten volgens ronde toegekend, zelfs in
geval van verlies of WO, en telt het tornooi mee om de

Een speler die WO/FF geeft, krijgt de punten van de ronde waarin
hij WO/FF geeft (als zijnde verliezer van die ronde), behalve
indien het de eerste wedstrijd betreft van die speler.

beste 6 resultaten te bepalen.
 Bij loting van poule gevolgd door eindtabel: de

Een speler die een match wint met WO/FF, ontvangt de punten
volgens ronde, bonuspunten bij winst en bonuspunten voor
deelname.

eindtabel (vanaf de eerste match) evenals de poules

Opgelet: de punten volgens bereikte ronde evenals de 2
bonuspunten per gespeelde wedstrijd en de bonuspunten bij
matchwinst tellen voor 40% voor spelers van de categorie U9, 50%
voor de spelers van de categorie U10, 65% voor de spelers van
categorie U11.

 Bij loting van 1 enkele poule: alle spelers behalve de

Art. 11: Bijzondere bepalingen betreffende de internationale
jeugdtornooien.
In bepaalde gevallen worden punten toegekend voor deelname aan
internationale tornooien. De details hiervan en puntenschalen zijn
ingenomen in Appendix D – “Resultaten internationale tornooien”
van dit reglement.
Art. 12: De puntenschalen voor enkelspel zijn onlosmakelijk
verbonden met de reeksindeling, dit impliceert dat buiten deze
reeksen geen andere reeksen in een officieel tornooi mogen
georganiseerd worden.
Art. 13: Bepaling van het aantal punten afhankelijk van het aantal
inschrijvingen:
 4 deelnemers of minder: toekenning van 30% van punten
volgens bereikte ronde.
 5 tot 8 deelnemers: toekenning van 60% van punten
volgens bereikte ronde.
 9 tot 11 deelnemers: toekenning van 80% van punten
volgens bereikte ronde.
 12 tot 16 deelnemers: toekenning van 95% van punten
volgens bereikte ronde.
 17 tot 24 deelnemers: toekenning van 100% van punten
volgens bereikte ronde.
 25 tot 32 deelnemers: toekenning van 105% van punten
volgens bereikte ronde.
 Vanaf 33 en meer deelnemers: toekenning van 110% van
punten volgens bereikte ronde
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leveren punten op volgens bereikte ronde.

spelers die geen match gewonnen hebben krijgen
punten

volgens

overeenkomstige

bereikte

ronde

puntenschaal

van

volgens
de

de

betrokken

categorie.
Art. 15: Bepalingen betreffende WO / FF:
De speler die WO/FF geeft in enkelspel, wordt bestraft via het
Huishoudelijk Reglement Tennis Vlaanderen.
Strafpunten voor Walk-Over (WO) / Forfait (FF):
 Een WO/FF wordt per week geteld, er kan maximaal 1
sanctie

per

week

uitgesproken

worden.

Verschillende WO/FF in 1 week worden als 1 geteld, bij
cumulatie in een week van een WO en FF wordt de FF
weerhouden.
 Opgelopen strafpunten omwille van WO/FF worden 24
maanden bijgehouden. Na 24 maanden worden de
strafpunten geschrapt. 24 maanden worden geteld op
weeknummer (bv strafpunten opgelopen in week van
jaar Y, vervallen in week x van jaar Y + 2).
 Een FF is een niet gewettigde walkover, deze wordt
onmiddellijk gesanctioneerd met 5 strafpunten.
 Een WO is een gewettigde forfait. Per 24 maanden
worden de eerste 2 WO’s niet gesanctioneerd. Vanaf
de derde WO, worden 3 strafpunten toegekend.
 Het overzicht van redenen die een WO rechtvaardigen
maakt het voorwerp uit van appendix E van dit
reglement. Een bewijs van de rechtvaardiging dient aan
de

wedstrijdleider

overgemaakt

te

worden.

De

competitieverantwoordelijke van de desbetreffende
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liga/gewest

kan

ten

allen

tijde

deze

overtuigingsstukken opvragen bij de wedstrijdleider.

of dit interclub of een tornooi is), dan kan je maar max.
2 klassementen stijgen.

 Een schorsing van een speler, geldt voor ALLE
competities,

enkel-

en

dubbeltornooien

evenals

interclub. De uitvoering van de sanctie gebeurt volgens
de bepalingen zoals beschreven door elke liga.

2.2. BEHALEN VAN PUNTEN TIJDENS
INTERCLUB
Art. 16: Een speler krijgt bij winst in de enkelwedstrijd punten
toegekend volgens het puntenrooster “Interclub” in Appendix D.
Art. 17: De 3 beste winstmatchen in enkelspel (onafhankelijk van de
leeftijdscategorie of afdeling), behaald gedurende de voorgaande 12
maanden, worden weerhouden, de som ervan wordt gedeeld door 3
(bij 2 winstmatchen, wordt 80% van de som genomen en gedeeld
door 2. Bij 1 winstmatch, wordt 60% van dit resultaat genomen). Het
behaalde getal telt als 1 resultaat voor de verdere berekening.
Behaal je geen overwinning, dan telt dit niet mee als resultaat.

3.

BEPALEN VAN HET
KLASSEMENT

Art. 18: De 6 beste resultaten (tornooien en interclub samen)
behaald gedurende de voorgaande 12 maanden worden weerhouden
voor de klassementsberekening.
De som van deze 6 beste resultaten wordt door 6 gedeeld.
Indien een speler minder dan 6 resultaten heeft behaald, wordt de
berekening als volgt toegepast:

*Voor het bepalen van het aantal winstmatchen worden
tornooimatchen en interclubmatchen samen geteld. Een
met WO/FF gewonnen match telt niet mee in deze
berekening.
Art. 20: De procentuele verdeling van de berekende spelers over de
verschillende klassementen per leeftijdscategorie is vastgelegd in
Appendix B en C van dit reglement.
Art. 21: Vanaf het klassement 95 punten en hoger krijgt elke speler
naast zijn klassement een rankingnummer toegekend.
Art. 22: De niet-berekende spelers worden na het opmaken van de
ranglijsten ingevoegd. Spelers die niet zakken, behouden hun
klassement en worden geplaatst na de berekende spelers van dat
klassement (spelers met rangnummer worden als laatste geplaatst
met BIS-nummer).
Niet-berekende spelers die worden voorgesteld een klassement te
zakken, worden een klassement lager geplaatst na de laagste
berekende speler van dat klassement.
Art. 23: Specifieke bepaling voor spelers van de categorie U9:
Berekening juni:
 Alle spelers van de categorie U9 worden berekend op
basis van de behaalde resultaten tijdens de laatste 12
maanden en worden vervolgens verdeeld volgens deze
ranglijst.

 1 resultaat : 80% van het totaal gedeeld door 1
 2 resultaten: 84% van het totaal gedeeld door 2

Berekening oktober:

 3 resultaten: 88% van het totaal gedeeld door 3
 4 resultaten: 92% van het totaal gedeeld door 4

 De spelers die deze leeftijdscategorie U9 verlaten (de

 5 resultaten: 96% van het totaal gedeeld door 5

9-jarigen) worden niet in aanmerking genomen voor

Per categorie (U9, U11, U13 en Volwassenen) wordt dit totaal
vergeleken t.o.v. het behaalde resultaat van alle Belgische spelers.

opmaak van de ranglijst.
 Alle spelers die tot deze categorie behoren in het
daaropvolgende seizoen (8-jarigen en jonger) worden

Art. 19: Op basis van de behaalde rangschikking, wordt een
klassement toegekend aan elke speler en dit voor elke
leeftijdscategorie waaraan hij kan deelnemen.
De spelers met minstens 10 ATP/WTA-punten worden als 115 punten
geklasseerd en dit in volgorde van hun ATP/WTA-ranking.
Spelers die niet mogen dalen naar klassement 3 punten (omdat ze
voorheen 5 punten of hoger geklasseerd waren) worden terug
geplaatst naar 5 punten zonder de numerus clausus van de ranglijst
“volwassenen” te beïnvloeden.

verdeeld op basis van de behaalde resultaten gedurende
de afgelopen 12 maanden.
Art. 24: Specifieke bepaling voor spelers van de categorie U11:
Berekening juni:
 Alle spelers van U11 worden berekend op basis van de
behaalde resultaten gedurende de afgelopen 12
maanden en worden verdeeld volgens deze ranglijst.

Het stijgen in klassement wordt beperkt in volgende gevallen:
Berekening oktober:
 Spelers met 0 winstmatchen* kunnen niet stijgen.
 Spelers met 1 of 2 winstmatchen* kunnen max. 1
klassement stijgen.
 Spelers met 3 of 4 winstmatchen* kunnen max. 2
klassementen stijgen.

 De spelers die deze leeftijdscategorie U11 verlaten
worden niet in aanmerking genomen voor opmaak van
de ranglijst.
 Alle spelers die tot deze categorie behoren in het

 Spelers met 5 of meer winstmatchen* kunnen onbeperkt

daaropvolgende seizoen worden verdeeld op basis van

stijgen TENZIJ ze maar 1 resultaat behaalden (ongeacht

de behaalde resultaten gedurende de afgelopen 12
maanden.
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leeftijdscategorie. Bijvoorbeeld: Spelers met klassement 9.1 en 9.2
worden (voor het huidige seizoen) respectievelijk 11.3 en 11.4
geklasseerd om in de leeftijdscategorie hoger te kunnen spelen, 11.1
en 11.2 worden respectievelijk 13.3 en 13.4. De U13-spelers
daarentegen krijgen een volwassen klassement toegekend op basis
van hun behaalde punten.

Art. 25: Specifieke bepaling voor spelers van de categorie U13:
Berekening juni:
 Stap 1:
o

Alle spelers van U13 worden berekend op basis
van de behaalde resultaten gedurende de
afgelopen 12 maanden en worden verdeeld
volgens deze ranglijst.

o

0,5% van de spelers met de meeste punten
worden

opgenomen

in

de

Art. 27: Bij gelijkheid van punten
Bij verandering van leeftijdscategorie, krijgt diegene voorrang die
de categorie niet verlaat (van toepassing bij U9, U11 en U13)
Indien er nog steeds een ex aequo is, dan worden volgende criteria
gevolgd:

ranglijst

“volwassenen” en dit met een klassement

1.

De speler die het minste matchen heeft gespeeld.

minstens 30 punten.

2.

De speler met het grootste aantal overwinningen.

3.

De speler die het meeste aantal bonuspunten bij

 Stap 2:
o

overwinning behaalde.

De overige spelers worden verdeeld op basis van
4.

de behaalde resultaten gedurende de afgelopen
12

maanden

volgens

de

In geval van nieuwe gelijkheid krijgen de betrokken
spelers hetzelfde klassement. Dit klassement zal

percentages

bepaald worden op basis van de plaats die er rest

gedefinieerd in de ranglijst.

binnenin de betrokken leeftijdscategorie en volgens
het percentage vastgesteld bij opmaak van de

Berekening oktober:

ranglijst.

 De spelers die deze leeftijdscategorie verlaten worden
niet meer in aanmerking genomen voor het opmaken
van de nieuwe ranglijst U13.
 Stap 1:
o

Alle spelers van U13 worden berekend op basis
van de behaalde resultaten gedurende de

4.

BEPALINGEN
DUBBELKLASSEMENT

Wanneer het dubbelklassement van een speler niet werd berekend
(in
het
geval
de
speler
minder
dan
8
officiële
dubbeltornooiwedstrijden speelde):

afgelopen 12 maanden en worden verdeeld
volgens deze ranglijst.

 Indien een speler een hoger enkelklassement heeft

o 0,5% van de spelers met de meeste punten
worden

opgenomen

in

de

ranglijst

“volwassenen” en dit met een klassement
minstens 30 punten. Zij komen in de ranglijst
“volwassenen”

vóór

verdeling

van

de

volwassenen, zij bepalen dus mee de numerus

gekregen dat hoger is dan zijn dubbelklassement, dan
wordt het dubbelklassement gelijk gesteld aan zijn
enkelklassement.
 Indien een speler een lager enkelklassement heeft
gekregen, dan wordt het dubbelklassement met 1
klassement verminderd.

clausus van de ranglijst “volwassenen”.
 Stap 2:
o

Alle spelers die tot deze categorie behoren in

Wanneer het dubbelklassement van een speler werd berekend (in
het geval de speler minstens 8 officiële dubbeltornooiwedstrijden
speelde):

het daaropvolgende seizoen worden verdeeld
volgens de percentages gedefinieerd in de

 Bij

een

speler

die

beschikt

enkelklassement zal het dubbelklassement aangepast

maanden.

worden naar zijn enkelklassement.

Art. 26: Overgang naar een volgende leeftijdscategorie:
Spelers van U9 en U11 die in U11 en U13 mogen spelen krijgen
eveneens een klassement U11 en U13 toegekend. Spelers U9 en U11
krijgen een correctie van 2 klassementen lager in de nieuwe
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een

speler

enkelklassement

die

beschikt

dan
wordt

het
het

nieuw

lager

behaalde resultaten gedurende de afgelopen 12

dubbelklassement

het

een

ranglijst bij Stap 2 en dit op basis van de

Bij

dan

over

dubbelklassement

over
nieuw

toegekende

een

hoger

toegekende

dubbelklassement

behouden.
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Appendix A

Jaar

Berekening
klassement

Berekening

Laatste week
tornooien en
interclub
tellend voor
klassements
berekening

1°

19

20

2°

39

40

Publicatie
klassementen
(maandag ten
laatste)

Inschrijven voor
tornooien tellend
voor volgende
klassements
berekening

Eerst week
tornooien en
interclub tellend
voor volgende
klassements
berekening

21

21/22

23

41

41/43

44

2021

Appendix B Percentages en waarde klassementen Heren en Dames
 zie website Tennis Vlaanderen

Appendix C Percentages en waarde klassementen jeugd
 zie website Tennis Vlaanderen

Appendix D – Puntenschalen


Jeugd: zie website Tennis Vlaanderen

 Dames : zie website Tennis Vlaanderen
 Heren: zie website Tennis Vlaanderen
 Kampioenschappen: zie website Tennis Vlaanderen
 Internationaal: zie website Tennis Vlaanderen
 Interclub: zie website Tennis Vlaanderen

Appendix E – overzicht van redenen die een WO rechtvaardigen
 Medisch attest in geval van ziekte of blessure
 Officieel document van politie (bv. bij ongeval)
 Officieel document van stadsdienst
 Elk ander document dat de Hoofdzetel Tennis Vlaanderen voldoende acht om de walkover gewettigd te maken.
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