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Nieuwe klassementen
Info Tennis Vlaanderen



Inleiding



Inleiding



Inleiding

• KWTC zomertornooi 2018: bijv. enkelreeksen Heren



Inleiding

= -5 !



Inleiding

• Einde seizoen: 2.190 punten, C+15/4 => B+2/6

• op 1 juni van hetzelfde seizoen: 1.425 punten… = 
virtueel al C+15/1?



Inleiding

DOEL HERVORMING

✓ Klassement als middel

• Correcte waardering van alle groepen spelers

✓ Klassement als doel

• Positieve stimulans om competitie te spelen



4 Principes Hervorming

ALLEEN NOG
PLUSPUNTEN

KLASSEMENT 
OBV PIRAMIDE

4 PIRAMIDES 2 
BEREKENINGEN



4 Principes Hervorming

ALLEEN NOG
PLUSPUNTEN

KLASSEMENT 
OBV PIRAMIDE

✓ van de 2 voorafgaande periodes (= 1 jaar):

• Enkeltornooien:
• Punten van beste 8 resultaten (= reeksen) gedeeld door 8

» Punten behaald volgens ronde en reeks (zie puntenschalen: bijv. 
puntenschaal heren)

» Bonuspunten bij winstmatchen (= waardepunten tegenstander)

» Bonuspunten bij deelname

• 2 punten/gespeelde enkelmatch (U13 en volwassenen)

(1,4 punt bij U11 / 1 punt bij U9)

» Ongeacht de reeks (U15, Heren,…)

• Bij minder dan 8 reeksen

» Behaalde punten gedeeld door “aantal reeksen + 1”

Puntenschaal 2019 - Heren.pdf


4 Principes Hervorming

ALLEEN NOG
PLUSPUNTEN

KLASSEMENT 
OBV PIRAMIDE

✓ van de 2 voorafgaande periodes (= 1 jaar):

• Interclub*:
• punten bij deelname = waarde van eigen klassement (met een max. van 5

ontmoetingen waaraan is deelgenomen in enkel- en/of dubbelspel)

• punten van 5 beste (enkel-) winstmatchen = waarde van tegenstander
(enkelspel)

* Punten behaald in U11 tellen voor 70%, punten behaald in U9 tellen voor 50%.  



4 Principes Hervorming

ALLEEN NOG
PLUSPUNTEN

KLASSEMENT 
OBV PIRAMIDE

WO/FF
✓ Geef je WO/FF, dan krijg je de punten van de ronde waarin je WO/FF 

geeft (= verliezer van die ronde).  
• Bestraffing via Huishoudelijk Reglement
• Strafpunten voor WO/FF:

• 24 maand bijgehouden
• op weeknummer, niet per seizoen

• Strafpunten:
• FF = 5 strafpunten (a rato van 1 per week)
• WO = 2 weken cadeau (over een periode van 24 maand), 

vanaf dan telkens 3 strafpunten (a rato van 1 per week)

• 10 strafpunten = 2 weken schorsing (tellend voor ALLE competities)

✓ Win je met WO/FF, dan ontvang je geen bonuspunten.



4 Principes Hervorming

KLASSEMENT 
OBV PIRAMIDE

KLASSEMENT 
OBV PIRAMIDE

BEREKENING

✓ Berekening vanaf 2 gespeelde matchen
gedurende 2 opeenvolgende periodes.

✓ Er worden 3 totalen berekend:
• Het totaal van de tornooiresultaten

• Het totaal van de interclubresultaten

• 60% van de som van het totaal van de tornooiresultaten en de 
interclubresultaten

=> Het hoogste totaal van de 3 komt in aanmerking voor bepaling 
van je klassement.



4 Principes Hervorming

KLASSEMENT 
OBV PIRAMIDE

KLASSEMENT 
OBV PIRAMIDE

BEREKENING

✓ Spelers worden gerangschikt volgens 
behaalde aantal punten (tornooi & interclub)
• Bij gelijkheid van punten

• beste ratio (behaalde punten gedeeld door aantal gespeelde
matchen)

• het grootste aantal overwinningen

• het hoogste aantal winstbonuspunten

✓ Je punten bepalen plaats in piramide

✓ Klassement wordt toegekend volgens 
vooraf bepaalde percentages

Percentages 2019.pdf


4 Principes Hervorming

4 PIRAMIDES
KLASSEMENT 

OBV PIRAMIDE

✓ 4 Belgische piramides: 
• U9
• U11
• U13
• Volwassen (U15 & ouder)

✓Man en Vrouw apart (behalve U9)



4 Principes Hervorming

4 PIRAMIDES
KLASSEMENT 

OBV PIRAMIDE

✓ Overgang naar een volgende
leeftijdspiramide bij de jeugd:
• Speler wordt geïntegreerd in nieuwe piramide met punten die hij

behaalde in dewelke hij verlaat.

• Speler van U11 die in U13 mag spelen krijgt eveneens een 
klassement U13 toegekend => Bv 11.2 => bv 13.4 (volgens punten 
behaald in U11 en U13)



4 Principes Hervorming

2 
BEREKENINGEN

KLASSEMENT 
OBV PIRAMIDE

1 berekening => 2 berekeningen

Jaar Berekening

Laatste week 
tornooien 
/interclub

Berekening 
klassementen

Week publicatie 
klassementen            
(maandag ten 

laatste)

Inschrijven 
tornooien met 

nieuw 
klassement

Eerst week 
tornooien met 

nieuwe 
klassementen

2019 40 41 42 42/43 44

2020
1° 20 21 22 22/23 24
2° 40 41 42 42/43 44

2021
1° 19 20 21 21/22 23
2° 39 40 41 41/43 44

2022
1° 19 20 21 21/22 23
2° 39 40 41 41/43 44



Stijgen / Dalen

BEREKENINGEN

STIJGEN - DALEN
✓ Mogelijkheid tot stijgen

• onbeperkt

✓ Mogelijkheid tot dalen
• Actieve spelers (2 matchen of meer over 2 voorgaande periodes):

• Kunnen max. 1 klassement per 2 periodes zakken
• M.u.v. U13 of jonger: deze spelers zakken niet binnen hun leeftijdscategorie

– Voorbeeld 1: eerstejaars U11 en 11.4 geklasseerd blijft minstens 11.4 als tweedejaars.
– Voorbeeld 2: een tweedejaars U11 en 11.4 geklasseerd behoudt niet automatisch zijn klassement in de 

U13 en kan dus lager dan 13.4 geklasseerd worden.

• Inactieve spelers (0 of 1 match over 2 voorgaande periodes): 
• worden niet opgenomen in de piramide en behouden hun klassement (spelers met een nummer behouden nog

1 jaar hun nummer met vermelding BIS. Zij worden toegevoegd aan de piramide na verdeling van hen die wel
berekend worden en beïnvloeden dus niet de numerus clausus van elk klassement in de piramide. 

• Dalen 1 klassement na 24 maanden (spelers met nummer dalen 1 klassement en worden als laatste BIS 
genummerd van dat klassement)

• Dalen vervolgens 1 klassement na elke daaropvolgende 18 maanden.
• Tot het jaar waarin de speler 34 jaar wordt is de daling beperkt tot max. 4 klassementen. Vanaf 35 jaar kan een

speler verder onbeperkt dalen (max. 1 klassement per 18 maanden).



Resultaat



Invloed op competitie
Interclub / Tornooien



Invloed op competitie

Interclub Volwassenen:
• http://www.kwtc.be/index.php/interclub/

• https://www.tennisvlaanderen.be/gewestelijke-interclub

Interclub Jeugd:
• http://www.kwtc.be/index.php/jeugdinterclub/

• https://www.tennisvlaanderen.be/jeugdinterclub

Tornooien Volwassenen:
• https://www.tennisvlaanderen.be/criterium

Tornooien Jeugd:
• https://www.tennisvlaanderen.be/ethias-tour

INTERCLUB

TORNOOIEN

http://www.kwtc.be/index.php/interclub/
https://www.tennisvlaanderen.be/gewestelijke-interclub
http://www.kwtc.be/index.php/jeugdinterclub/
https://www.tennisvlaanderen.be/jeugdinterclub
https://www.tennisvlaanderen.be/criterium
https://www.tennisvlaanderen.be/ethias-tour


Vragen?

KLASSEMENT 
OBV PIRAMIDE

Website Tennis Vlaanderen: https://www.tennisvlaanderen.be/klassementen-faq

1) Vanaf 2020 zal er in juni een herberekening gebeuren van je klassement. Dit wil dus zeggen dat indien je 
goede tornooiresultaten haalt in bijvoorbeeld Heren 3 t.e.m. juni je na de herberekening plots Heren 2 moet 
spelen. Hoe kan je dan nog spelen om hoog te eindigen in het criterium? 

→ Als je klassementsberekening je een hoger (of lager) klassement geeft, dan dien je verder te spelen in de 
reeks waartoe je behoort met je nieuwe klassement. Het aantal tornooien in de winter is relatief laag. De 
grote meerderheid van tornooien ligt na juni.

2) Zal je via je spelersdashboard kunnen opvolgen hoeveel je puntentotaal is zoals dit vroeger kon?

→ Ja, dat zal kunnen.

3) Krijg je bij verlies in de eerste ronde (bijv. kwartfinale) ook de punten van die ronde? Of moet je wel 
minstens een wedstrijd gewonnen hebben in dat tornooi om punten te halen?

→ Als je als reekshoofd start in de hoofdtabel en er is een kwali-tabel, dan krijg je inderdaad punten vanaf je 
eerste ronde, ook al verlies je die.

https://www.tennisvlaanderen.be/klassementen-faq


Activiteitenoverzicht 2019

KLASSEMENT 
OBV PIRAMIDE

✓ 08/12/2018: Warm Wezel (Basisschool
Wezel)

✓ 22/12/2018: Kerstevent « Jingle Ball »

✓ 28/12/2018:  KWTC on Ice (jeugd)

✓ 09/01/2019: Infosessie jeugdinterclub en 
tornooien voor spelers en ouders (jeugd)

✓ 02/02/2019: Dropping

✓ 23/02/2019: WinterBBQ


