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1 Jeugdcompetitie  

1.1 Deelnemingsvoorwaarden 
De jeugdcompetitie van de provincie West-Vlaanderen staat open voor alle jeugdspelers met een 

spelerslicentie van de VTTL, ingeschreven in een club aangesloten bij de VTTL via het Provinciaal 

Comité West-Vlaanderen. 

1.2 Principe 
Teneinde de allerjongsten een betere competitie aan te bieden, wordt er een onderscheid gemaakt 

tussen reeksen met spelertjes jonger en spelertjes ouder dan 12 jaar: de -12 jarigen en de -19 jarigen 

competitie. Per wedstrijddag worden er verschillende deelontmoetingen afgewerkt. 

1.2.1 -12 jarigen competitie 

Deze competitie is voor Benjamins, Preminiemen en Miniemen  ALLE KLASSERINGEN  

1.2.2 -19 jarigen competitie 

Deze competitie is bedoeld voor Kadetten, Junioren en ‘-19 jarigen’. Maar ook Benjamins, 

Preminiemen en Miniemen mogen aan deze competitie deelnemen. 

Er is een reeks NG tot EO en een reeks alle klasseringen 

1.3 Reeksindeling 
Afhankelijk van het aantal inschrijvingen worden, door de provinciale jeugdcommissie, reeksen 

samengesteld, waarbij de ploegen van één reeks elkaar ontmoeten in een heen- en terugwedstrijd.   

Per ontmoeting worden twee spelers opgesteld in een ploeg. Een deelontmoeting bestaat uit 5 

wedstrijden: vier enkelspelen (elke speler van elke ploeg betwist 2 enkelwedstrijden) en 1 

dubbelspel. Er wordt gespeeld volgens de volgorde die voorkomt op het officiële wedstrijdblad. De 

dames spelen met hun herenklassement.  

Het aantal ploegen dat een club mag inschrijven is onbeperkt. 

Bij de indeling zal de jeugdcommissie proberen rekening te houden met de locatie van de clubs en 

het niveau van hun spelers. 

1.4 Speeldagen 
De jeugdcommissie maakt, bij aanvang van het seizoen, bekend tijdens welke weekenden er kan 

gespeeld worden.   

VOOR DE -12 JARIGEN 

De club die de deelontmoetingen organiseert, zal de zaal op zondagmorgen ter beschikking stellen . 

Hierbij gelden wel volgende verplichtingen: er wordt enkel gespeeld op  zondagvoormiddag. 

Daarenboven moet de  competitie ten laatste om 9.30 uur  aanvangen. Het aanvangsuur zal in de 

wedstrijdkalender vermeld worden.   

VOOR DE -19 JARIGEN  

De club die de deelontmoetingen organiseert, zal de zaal op Vrijdagavond of zondagmorgen ter 

beschikking stellen . Hierbij gelden wel volgende verplichtingen: er wordt enkel gespeeld op 

vrijdagavond of  zondagvoormiddag. Daarenboven moet de  competitie ten laatste om 19u op 

vrijdagavond of om 9.30 uur op zondagmorgen  aanvangen. Het aanvangsuur zal in de 

wedstrijdkalender vermeld worden.   

 



1.5 Rangschikking 
Hierbij geldt het reglement van de reguliere interclubcompetitie. 

1.6 Finaledag 
Nadat de reeksen gespeeld zijn, gaan op het einde van het seizoen de finales door, op een in het 

begin van het seizoen vastgelegde dag. Nadien kan een volledige rangschikking opgemaakt worden. 

1.7 Sancties 
Er worden enkel sancties opgelegd van 25 €  

Bij niet verantwoorde afwezigheid na inschrijving vanaf de 3de keer  

1.8 Betwistingen 
Bijzondere voorvallen, niet voorzien in dit reglement, worden beslecht door de Provinciale 

Jeugdcommissie. 

2 Provinciale jeugdliga 

2.1 Deelnemingsvoorwaarden 
De jeugdliga staat open voor alle jeugdspelers ingeschreven in een club aangesloten bij de VTTL via 

het Provinciaal Comité West-Vlaanderen.  

2.2 Inschrijvingen 
De inschrijvingen moeten gebeuren via de website tot uiterlijk vrijdagnacht 24 uur. 

2.3 Reeksindeling 
De jeugdliga wordt betwist in drie fasen volgens het schema hierna: 

Er wordt gespeeld in verschillende reeksen 

• De reeksen benjamins, preminiemen en miniemen zijn gemengd. Enkel NG-spelers zijn in 

deze reeksen toegelaten. 

• Een geklasseerde benjamin, preminiem of miniem schrijft zich in bij de dames of heren. 

• Een geklasseerde dame mag zich inschrijven in de herenreeks.  

• Uitzonderingen moeten mogelijk zijn in het kader van Progressie/Topsport/Leeftijd, rekening 

houden met piramide leeftijd.   

 

Volgende reeksen worden voorzien 

• Benjamins jongens en meisjes 

• Preminiemen jongens en meisjes 

• Miniemen jongens en meisjes 

 

• Heren 1: 1 poule van 8    

• Heren 2: 1 poule van 8     

• Heren 3: 1 poule van 8    

• Heren 4: 2 poules van 8   

• Heren 5: 2 poules van 8  

• Heren 6: 4 poules van 8   

• Heren 7: 4 poules van 8    

• Heren 8: afhankelijk van de inschrijvingen   

 

• Dames 1: poule van 8  

• Dames 2: poules afhankelijk van aantal inschrijvingen  

 

Geklasseerde spelers worden volgens hun klassement ingedeeld in de reeksen heren.  

Bij een gelijk klassement wordt voorrang gegeven aan de jongste speler. 

Dames worden volgens hun klassement ingedeeld in de reeksen.  



Meisjes benjamin, preminiemen en miniemen die geklasseerd zijn worden in de damesreeksen 

ingedeeld of bij de heren indien ze te sterk zijn voor de damesreeks. 

2.4 Stijgen en dalen 
Heren 1: 1 poule van 8      2 dalers 

Heren 2: 1 poule van 8      2 dalers en 2 stijgers  

Heren 3: 1 poule van 8      2 dalers en 2 stijgers 

Heren 4: 2 poules van 8     2 dalers en 1 stijger 

Heren 5: 2 poules van 8     2 dalers en 2 stijgers 

Heren 6: 4 poules van 8     2 dalers en 1 stijger 

Heren 7: 4 poules van 8     1 of 2 dalers en 2 stijgers  

Heren 8: afhankelijk van aantal inschrijvingen 1 of 2 stijgers  

Dames 1: 1 poule van 8    2 stijgers naar de heren  

Dames 2: afhankelijk van aantal inschrijvingen 2 stijgers  

Dames die stijgen uit Dames 1 worden, afhankelijk van hun klassement, ingedeeld in de reeksen 

Heren 3, Heren 4 of Heren 5. In die reeksen kunnen er dan bijkomende dalers zijn. 

 

Benjamins 1: poule winnaar of beste 2 mogen stijgen naar een aangepaste hogere reeks (opmerking: 

voor de 1ste fase worden de benjamins evenredig verdeeld, vanaf de 2de fase worden ze ingedeeld 

volgens niveau) 

Benjamins 2: 1 of 2 stijgers  

Preminiemen 1: 1 of 2 stijgers naar de miniemen  

Preminiemen 2: 1 of 2 stijgers 

Preminiemen 3: 1 of 2 stijgers  

Miniemen 1: 1 of 2 stijgers naar de heren  

Miniemen 2: 1 of 2 stijgers  

Miniemen 3: 1 of 2 stijgers 

2.5 Principe 
Indeling van de spelers en uur schema 

09.30u Geleide training van 9u30 tot 10u30 

Benjamins 

Preminiemen 

Miniemen 

 

De reeksen worden verdeeld in poules van 8 

10.00u  

Heren en dames: zie hierboven 

  

10.30u  

Benjamins, preminiemen en miniemen: zie hierboven 

 

2.6 Rangschikking 

2.6.1 Overwinning 

Winnaar van de poule is diegene die de meeste overwinningen boekt. 

2.6.2 Gelijkheid van twee deelnemers 

Bij gelijkheid van twee deelnemers wordt het voordeel gegeven aan de winnaar van de onderlinge 

confrontatie. 

2.6.3 Gelijkheid van drie of meer deelnemers 

Bij gelijkheid van drie of meer deelnemers worden enkel de onderlinge wedstrijden in aanmerking 

genomen.  Winnaar is de speler met in dalende en eliminerende volgorde:  



• de meeste gewonnen wedstrijden;  

• het hoogste quotiënt van de deling gewonnen sets/verloren sets; 

• het hoogste quotiënt van de deling gewonnen punten/verloren punten. 

2.7 Inschrijvingsgeld – boete 
Het PC West-Vlaanderen bepaalt bij de aanvang van elk nieuw sportseizoen de hoogte van het 

inschrijvingsgeld per fase.    

2.8 Prijzen 

• De winnaar van elke poule ontvangt een diploma. 

• Clubs met minimum 5 spelers: Foto + vermelding nieuwsbrief en website 

• Clubs met minimum 10 spelers: Foto + vermelding nieuwsbrief en website + diploma 

2.9 Betwistingen 
Alle mogelijke eventualiteiten die niet zijn voorzien in de reglementering zullen door de 

hoofdscheidsrechter – indien praktisch mogelijk op advies van de jeugdcommissie – worden 

beslecht, rekening houdend met de sportreglementen. 

3 Provinciale mini-jeugdliga 

3.1 Deelnemingsvoorwaarden 
De mini-jeugdliga staat open voor alle benjamins, preminiemen en eerstejaars miniemen, 

ingeschreven in een club aangesloten bij de VTTL via het Provinciaal Comité West-Vlaanderen.  

3.2 Inschrijvingen 
De inschrijvingen moeten gebeuren via de website tot uiterlijk vrijdagnacht 24 uur. 

3.3 Reeksindeling 
De minijeugdliga  wordt betwist in twee fasen eens in het noorden en eens in het zuiden volgens het 

schema hierna: 

Benjamins NG 

Preminiemen NG 

Miniemen NG 

Geklasseerde benjamins, preminiemen en miniemen  

 

3.4 Stijgen en dalen 
Elke fase van de mini-jeugdliga wordt apart bekeken. Er zijn dus geen stijgers en dalers. Benjamins 

die een vorige fase gewonnen hebben, kunnen wel eventueel in een hogere reeks worden ingedeeld. 

3.5 Principe 
Indeling van de spelers en uur schema 

09.30u: aanwezig 

10.00u: aanvang 

Benjamins 

Preminiemen 

Miniemen 

De spelers worden zoveel mogelijk verdeeld in poules van 8. Eventueel kunnen er nog wedstrijden na 

de poules gespeeld worden.  

 

3.6 Rangschikking 

3.6.1 Overwinning 

Winnaar van de poule is diegene die de meeste overwinningen boekt. 



3.6.2 Gelijkheid van twee deelnemers 

Bij gelijkheid van twee deelnemers wordt het voordeel gegeven aan de winnaar van de onderlinge 

confrontatie. 

3.6.3 Gelijkheid van drie of meer deelnemers 

Bij gelijkheid van drie of meer deelnemers worden enkel de onderlinge wedstrijden in aanmerking 

genomen.  Winnaar is de speler met in dalende en eliminerende volgorde:  

• de meeste gewonnen wedstrijden;  

• het hoogste quotiënt van de deling gewonnen sets/verloren sets;  

• het hoogste quotiënt van de deling gewonnen punten/verloren punten. 

3.7 Inschrijvingsgeld – boete 
Het PC West-Vlaanderen bepaalt bij de aanvang van elk nieuw sportseizoen de hoogte van het 

inschrijvingsgeld per fase.    

3.8 Prijzen 

• De winnaar van elke poule ontvangt een diploma. 

• Elke deelnemer ontvangt een medaille. 

3.9 Betwistingen 
Alle mogelijke eventualiteiten die niet zijn voorzien in de reglementering zullen door de 

hoofdscheidsrechter – indien praktisch mogelijk op advies van de jeugdcommissie – worden 

beslecht, rekening houdend met de sportreglementen. 

4 Provinciaal criterium leeftijd 

4.1 Deelnemingsvoorwaarden 
Het provinciaal jeugdcriterium voor leeftijdsreeksen staat open voor elke jeugdspeler én/of 

jeugdspeelster die is aangesloten bij een club van de provincie West-Vlaanderen. 

4.2 Inschrijvingen 
De inschrijvingen moeten gebeuren via de website  tot uiterlijk vrijdagnacht 24 uur. 

4.3 Reeksindeling 
De reeksen worden ingedeeld volgens de officiële leeftijdsreeksen (benjamins, preminiemen, 

miniemen, kadetten, juniors en -19) en nog eens opgedeeld tussen jongens en meisjes. Er wordt 

getracht om te spelen in poules van 8 spelers, doch in geval van meerdere poules zal het aantal 

deelnemers per poule door de organisatie kunnen beperkt worden, teneinde een vlot verloop van 

het verdere tornooi toe te laten.  

In geval van meerdere poules kan de organisatie de finalerondes regelen d.m.v. een nieuwe poule of 

d.m.v. rechtstreekse uitschakeling, hierbij rekening houdend met zowel sportieve als praktische 

criteria.  

De hoofdscheidsrechter maakt een voorstel van reeksindeling over aan de voorzitter van de 

jeugdcommissie, die het verder verdeelt onder zijn leden. De voorzitter van de jeugdcommissie kan 

een voorstel tot wijziging doorgeven aan de hoofdscheidsrechter, die zelfstandig beslist of hij de 

voorstellen tot aanpassing geheel of gedeeltelijk overneemt.   

De reeksen vangen aan om 10u00. 

4.4 Principe 
Conform de sportreglementen is elke winnaar van een leeftijdsreeks rechtstreeks geplaatst voor de 

nationale kampioenschappen in deze leeftijdsreeks. 



4.5 Rangschikking 

4.5.1 Overwinning 

Winnaar van de poule is diegene die de meeste overwinningen boekt. 

4.5.2 Gelijkheid van twee deelnemers 

Bij gelijkheid van twee deelnemers wordt het voordeel gegeven aan de winnaar van de onderlinge 

confrontatie. 

4.5.3 Gelijkheid van drie of meer deelnemers 

Bij gelijkheid van drie of meer deelnemers worden enkel de onderlinge wedstrijden in aanmerking 

genomen.  Winnaar is de speler met in dalende en eliminerende volgorde:  

• de meeste gewonnen wedstrijden;  

• het hoogste quotiënt van de deling gewonnen sets/verloren sets;  

• het hoogste quotiënt van de deling gewonnen punten/verloren punten. 

4.6 Inschrijvingsgeld – boete 
Het PC West-Vlaanderen bepaalt bij de aanvang van elk nieuw sportseizoen de hoogte van het 

inschrijvingsgeld.    

4.7 Prijzen 
Bekers en Medailles 

4.8 Betwistingen 
Alle mogelijke eventualiteiten die niet zijn voorzien in de reglementering zullen door de 

hoofdscheidsrechter – indien praktisch mogelijk op advies van de jeugdcommissie – worden 

beslecht, rekening houdend met de sportreglementen. 

5 Provinciaal kampioenschap leeftijd 

5.1 Deelnemingsvoorwaarden 
Het provinciaal jeugdcriterium voor leeftijdsreeksen staat open voor elke jeugdspeler én/of 

jeugdspeelster die is aangesloten bij een club van de provincie West-Vlaanderen. 

5.2 Inschrijvingen 
De inschrijvingen moeten gebeuren via de website  tot uiterlijk  een week voor de 

kampioenschappen 

5.3 Reeksindeling 
De reeksen worden ingedeeld volgens de officiële leeftijdsreeksen (benjamins, pré-miniemen, 

miniemen, kadetten, juniors en -19) en nog eens opgedeeld tussen jongens en meisjes enerzijds en 

tussen enkels, dubbels en dubbels gemengd anderzijds.  

Bij de enkels wordt getracht te spelen in poules van 4 spelers, (uitzonderingen: 5 in geval van 5 

inschrijvingen, en drie, in geval van 6 inschrijvingen, enz.).   

Bij de dubbels geldt het principe van rechtstreekse uitschakeling, behoudens uitzonderingen.      

De reeksen vangen aan om 10u00. Er wordt gestart met de dubbels, daarna de enkels en tenslotte de 

gemengde dubbels. 

5.4 Principe 
Conform de sportreglementen zijn de eerste vier per leeftijdsreeks rechtstreeks geplaatst voor de 

nationale kampioenschappen in deze leeftijdsreeks. 



5.5 Rangschikking 

5.5.1 Overwinning 

Winnaar van de poule is diegene die de meeste overwinningen boekt. 

5.5.2 Gelijkheid van twee deelnemers 

Bij gelijkheid van twee deelnemers wordt het voordeel gegeven aan de winnaar van de onderlinge 

confrontatie. 

5.5.3 Gelijkheid van drie of meer deelnemers 

Bij gelijkheid van drie of meer deelnemers worden enkel de onderlinge wedstrijden in aanmerking 

genomen.  Winnaar is de speler met in dalende en eliminerende volgorde:  

• de meeste gewonnen wedstrijden;  

• het hoogste quotiënt van de deling gewonnen sets/verloren sets;  

• het hoogste quotiënt van de deling gewonnen punten/verloren punten. 

5.6 Inschrijvingsgeld – boete 

5.7 Prijzen 
Medailles voor de eerste vier 

5.8 Betwistingen 
Alle mogelijke eventualiteiten die niet zijn voorzien in de reglementering zullen door de 

hoofdscheidsrechter – indien praktisch mogelijk op advies van de jeugdcommissie – worden 

beslecht, rekening houdend met de sportreglementen. 

6 Criteria voor provinciale jeugdselecties 

6.1 Selectie voor Vlaamse Jeugdkampioenschappen 

• De winnaar van het provinciaal criterium voor leeftijdsreeksen is de eerst geselecteerde. 

• Voor de tweede plaats kiest de jeugdcommissie uit de top-4 van het provinciaal criterium 

voor leeftijdsreeksen. 

• De jeugdcommissie kan in uitzonderlijke omstandigheden afwijken van de selectiecriteria; de 

motivatie voor deze afwijking dient dan wel samen met de betrokken selectie uitvoerig in de 

nieuwsbrief gepubliceerd te worden. 

6.2 Selectie voor International Youth Cup Hasselt 
De jeugdcommissie selecteert voor de IYCH op basis van aanwezigheid op de provinciale trainingen 

(minstens 75%), deelname aan provinciale organisaties, prestaties, inzet en progressie. Bij de selectie 

geven we de voorkeur aan preminiemen en miniemen. Benjamins kunnen deelnemen in de reeks 

preminiemen indien ze voldoende niveau halen. Kadetten en junioren kunnen geselecteerd worden 

indien ze een uitzonderlijk niveau halen. 

Bij deelname aan wedstrijden met de provinciale ploeg krijg je een provinciale uitrusting ter 

beschikking. 

6.3 Selectie voor Internationaal Jeugdtornooi Leuven 
De jeugdcommissie selecteert een ploeg van minimum 4 en maximum 6 spelers voor het 

internationaal jeugdtornooi in Leuven op basis van aanwezigheid op de provinciale trainingen 

(minstens 75%), deelname aan provinciale organisaties, prestaties, inzet en progressie. Dit tornooi is 

enkel voor benjamins, preminiemen en miniemen.  

Bij deelname aan wedstrijden met de provinciale ploeg krijg je een provinciale uitrusting ter 

beschikking. 



7 Provinciaal reglement jeugdbekertrofee 
Jaarlijks wordt een Jeugdbekertrofee toegekend aan de club die het meest aantal punten scoorde 

met zijn jeugdspelers gedurende het sportseizoen. 

Een afgevaardigde van de Jeugdcommissie zal nauwlettend alle punten bijhouden van de clubs.  Na 

elk evenement zal een voorlopige rangschikking gepubliceerd worden op de website van de Provincie 

en op Facebook. 

 

Puntenstelsel manifestaties 

In aanmerking komende manifestaties Puntenstelsel 

Uitsluitend de jeugdreeksen van alle tornooien 

en criteria met als bijkomende voorwaarden: 

- het evenement wordt ingericht door een 

vereniging aangesloten bij de West-Vlaamse 

afdeling van de V.T.T.L.; 

- de  inrichting is toegestaan door het 

Provinciaal, Landelijk of Nationaal comité.  

Tornooien : Eén punt per gewonnen wedstrijd. De 

winnaar van een finale krijgt 2 punten extra. 

 

Criteria : Eén punt per gewonnen wedstrijd. De winnaar 

in zijn/ haar reeks krijgt 2 punten extra. 

 

De Provinciale jeugdliga’s Een punt per gewonnen wedstrijd. De winnaar in zijn/ 

haar reeks krijgt 2 punten extra. 

De mini jeugdliga’s 

 

Een punt per gewonnen wedstrijd. De winnaar in zijn/ 

haar reeks krijgt 2 punten extra. 

Het Provinciaal criterium leeftijdsreeksen. 

 

Twee punten per gewonnen wedstrijd. De winnaar in 

zijn/ haar reeks krijgt 4 punten extra. 

De Provinciale Kampioenschappen 

 

Twee punten per gewonnen wedstrijd. De winnaar van 

een finale krijgt 4 punten extra. 

De Provinciale Jeugdinterclub  -12 jaar. 

De Provinciale Jeugdinterclub -19 jaar 

Iedere ingeschreven ploeg die daadwerkelijk deelneemt 

krijgt voor zijn club 20  punten. 

Extra punten: 

- de kampioen: 16 

- de tweede: 10 

- de derde: 8 

- de vierde: 5 

  

Elke betwisting betreffende dit reglement en de toepassing ervan, wordt beslecht door de 

Provinciale Jeugdcommissie. 

Manifestaties die in aanmerking komen voor het seizoen 2022-2023    

1. Jeugdliga 1e fase   23 oktober 2022 

2. Prov. crit. Leeftijdsreeksen  2 oktober 2022 

3. Mini jeugdliga 1e fase   13 november 2022 

4. Jeugdliga 2e fase    15 januari 2023 



5. Provinciale jeugdkampioenschappen      7januari 2023 

6. Jeugdliga 3e fase   5 maart 2023 

7. Mini jeugdliga 2e fase   12 februari 2023 

8. Finale competitie – 12 jaar   16 april 2023 

9. Finale competitie - 19 jaar   16 april 2023 

 

8 Statuut spelers West-Vlaamse jeugdkern 
Zowel voor -12 als -19 wordt er jaarlijks een selectie opgemaakt door het PC West-Vlaanderen, die 

deze bevoegdheid kan delegeren aan de provinciale jeugdcommissie, op voorstel van de provinciale 

trainer.  

Deel uitmaken van de West-Vlaamse jeugdkern betekent dat : 

• Je tot de betere spelers van je leeftijdscategorie behoort. Je de ambitie hebt om je in te 

zetten om een zo hoog mogelijk niveau te halen. 

• De provinciale jeugdcommissie tijd en geld in jou wil investeren om je daarbij zo goed 

mogelijk te begeleiden. 

• In bijlage vind je een overzicht van het aantal uren trainingen per week, aantal stages 

(internaat) en aantal dagstages de selectiespelers zouden moeten volgen. Er is een 

onderscheid gemaakt per niveau en per leeftijd. 

• Je op de provinciale trainingen aanwezig bent (minstens 75%) en dat je de trainer vooraf 

verwittigt indien je om één of andere reden verhinderd zou zijn om te trainen (Jo Willems: 

0473/236132) 

• De provinciale jeugdcommissie regelmatig uw inzet, niveau en prestaties zal evalueren. De 

jeugdcommissie kan altijd de samenstelling van de provinciale jeugdkern wijzigen. 

• We verwachten dat de spelers van de provinciale jeugdkern deelnemen aan de organisaties 

georganiseerd door de provincie, de VTTL en/of de Belgische tafeltennisbond. Hieronder een 

overzicht. We maken een onderscheid tussen -12 jarigen en -19 jarigen, organisaties met 

vrije inschrijving en organisaties op basis van selectie. Als je voor een organisatie 

geselecteerd bent wordt je verwacht ook deel te nemen.  

-12 jarigen : evenementen op basis van vrije inschrijving 

Organisaties : 

• Bij niet kwalificatie voor het nationaal jeugdcriterium verwacht de jeugdcommissie dat je 

deelneemt aan de jeugdliga en de mini jeugdliga. Bij kwalificatie en deelname aan het 

nationaal jeugdcriterium wordt verwacht dat je daarnaast ook deelneemt aan de jeugdliga of 

de mini jeugdliga. 

• Deelname aan het Vlaams jeugdcriterium  

• Deelname aan het provinciaal criterium leeftijd 

• Deelname aan het provinciaal kampioenschap leeftijd 

• Jeugdliga, zeker bij niet deelname aan het nationaal jeugdcriterium 

• Mini jeugdliga, zeker bij niet deelname aan het nationaal jeugdcriterium 

Competities :  op regelmatige basis deelname aan  

• Jeugdcompetitie -12 of -19 (indien geklasseerd) en/of  

• Competitie dames/heren op aangepast niveau 

Jeugdinterclub : deelname gewenst  

 



-12 jarigen : evenementen op basis van selectie 

• Belgisch kampioenschap leeftijd (selectie op basis provinciaal criterium leeftijd en provinciale 

kampioenschappen leeftijd, de eerste 4 van provinciaal kampioenschap leeftijd, de 1e van 

provinciaal criterium leeftijd die niet bij de eerste 4 is van het provinciaal kampioenschap 

leeftijd) 

• Top 12 (top 12 op basis van de 3 fases nationaal jeugdcriterium en Belgisch kampioenschap 

leeftijd) 

• Finaledag Vlaams jeugdcriterium (top 8 op basis van de verschillende kwalificatiefases van 

het Vlaams jeugdcriterium) 

• Vlaams jeugdkampioenschap (zie 7.1) 

• IYCH (internationaal jeugdtornooi van Hasselt) (zie 7.2) 

• Internationaal jeugdtornooi Leuven (zie 7.3) 

-19 jarigen : evenementen op basis van vrije inschrijving 

Organisaties : 

• Bij deelname aan het nationaal jeugdcriterium heb je de keuze om ook deel te nemen aan de 

jeugdliga. Wanneer je niet deelneemt aan het nationaal jeugdcriterium verwacht de 

jeugdcommissie dat je wel deelneemt aan de jeugdliga. 

• We verwachten dat je wel deelneemt aan het provinciaal criterium leeftijd, provinciaal 

criterium klassementen, provinciaal kampioenschap leeftijd en provinciaal kampioenschap 

klassementen. 

• Indien mogelijk ook deelname met je club aan de jeugdinterclub 

Competitie : 

• Jeugdcompetitie -12 of -19 (indien geklasseerd) en/of  

• Competitie dames/heren op aangepast niveau 

Jeugdinterclub : deelname gewenst 

-19 jarigen: evenementen op basis van selectie 

• Belgisch kampioenschap leeftijd (selectie op basis provinciaal criterium leeftijd en provinciale 

kampioenschappen leeftijd, de eerste 4 van provinciaal kampioenschap leeftijd, de 1e van 

provinciaal criterium leeftijd die niet bij de eerste 4 is van het provinciaal kampioenschap 

leeftijd) 

• Top 12 (top 12 op basis van de 3 fases nationaal jeugdcriterium en Belgisch kampioenschap 

leeftijd) 

• Finaledag Vlaams jeugdcriterium (top 8 op basis van de verschillende kwalificatiefases van 

het Vlaams jeugdcriterium) 

• Vlaams jeugdkampioenschap (zie 7.1) 

• IYCH (internationaal jeugdtornooi van Hasselt) (zie 7.2) 

• Internationaal jeugdtornooi Leuven (zie 7.3) 

 


