Tornooicommissie
Vergadering van woensdag 03 oktober 2012 – 18:30 uur
Lokaal: Huis van de Sport, Berchem
Aanwezig:
Thierry Mullens (voorzitter), Herman De Wael; Marc Van Hoof, Marc Herssens,
Martijn Verstraelen, Ann Chapelle, Jacques Volckaert, Eric Smets
Verontschuldigd: Jean Stas
Afwezig: Kurt Van Brabant

Verslag
1.

Opvolging verslag van vergadering 13/06/2012
De opmerking dat er geen lastenboek zou bestaan voor de organisatie van het Starttornooi en
dat er een lastenboek moest opgesteld worden, werd uit het verslag verwijderd.

2.

Samenstelling van de Commissie
Kurt Van Brabant blijft al sinds verschillende vergaderingen afwezig. Aan de voorzitter van het
district West-Vlaanderen zal voorgesteld worden om een ander lid van zijn district aan te
duiden.

3. Terugtrekking van Teams
Zie probleemstelling in bijlage bij de dagorde. De commissie beslist om geen wijzigingen te
brengen aan de bestaande reglementen en boetes voor terugtrekking.
.
4. Competitie viertallen: Ann Chapelle
a. De versoepelingen in het opstellen van spelers en samenstelling van teams heeft een
positief effect gehad: voor het eerst in vele jaren is het aantal teams in Vlaanderen licht
gestegen i.p.v. gedaald.
b. De vermindering van het aantal giften tot 28 in Liga 3 werd over het algemeen goed
onthaald; slechts enkele teams vroegen of ze toch niet 32 giften mogen spelen, wat niet
toegelaten wordt. Na het seizoen zal deze regel geëvalueerd worden.
c. De samenstelling van de reeksen in Liga 1 en in Liga 2 voor het volgende seizoen kan zeer
snel gebeuren na het einde van de competitie.
d. Er dient onderzocht te worden of het niet mogelijk is de competitie één week later te laten
beginnen; vele senioren gaan namelijk met vakantie in september met als gevolg dat vele
wedstrijden verplaatst worden. Eventueel kan onderzocht worden of er een extra speeldag
kan ingelegd worden in november en/of in december. In 2013 zou er volgens de “eeuwige
kalender” opgesteld door Herman moeten gespeeld worden op 21 en 28 en in 2014 op 20
en 27 september. Dit dient onderzocht te worden in overleg met BBF en LBF. Onze
vertegenwoordigers in de bevoegde commissie van BBF (Thierry, Herman, Pierre en Eric)
zullen dit voorleggen in de volgende vergadering van de CNC.
e. De wedstrijdleiders die door de CWL aangeduid worden om de arbitrages uit te voeren in
de liga-afdelingen: Robert Ketels en Herman De Wael. Hoewel er vorig seizoen enige
vertragingen waren, verliepen de procedures van de arbitrages goed.

f.

Art. 24.1 van het viertallenreglement: het verplaatsen van wedstrijden. Wedstrijden tussen
Teams van een zelfde club die in dezelfde reeks spelen, worden zoveel als mogelijk
geplaatst op de eerste wedstrijddag van zowel heen- als terugronde. Om te voorkomen dat
zulke teams dit zouden omzeilen door de onderlinge wedstrijden veel later te spelen, wordt
beslist dat zulke wedstrijden mogen verplaatst worden tot ten laatste de tweede speeldag
na de datum van hun wedstrijd in de kalender. Eric maakt een ontwerptekst van een
aangepast art. 24.1 en voegt dit in bijlage 1 bij huidig verslag zodat het kan besproken en
goedgekeurd worden in de volgende vergadering van de TC. Dit dient ook vermeld te
worden op het formulier voor verplaatsen van wedstrijden.
g. Artikel 32 van het viertallenreglement: line-up van teams. Hierin wordt niet expliciet
vermeld dat voor de tweede speelhelft de samenstelling van een team mag gewijzigd
worden. Uit het reglement blijkt nergens dat dit verboden zou zijn, maar voor de
duidelijkheid beslist de commissie om dit wel expliciet te vermelden zoals dit trouwens het
geval is in het nationale reglement. Eric maakt een ontwerptekst van een aangepast art. 32
en voegt dit in bijlage 2 bij huidig verslag zodat het kan besproken en goedgekeurd worden
in de volgende vergadering van de TC.
h. Het inwendig reglement van de Beroepscommissie werd grondig herwerkt; het kan
geraadpleegd worden op de website (Documenten  Reglementen  Huishoudelijk
Reglement, hoofdstuk Beroepscommissie.
i. Thierry kondigt aan dat Marc De Pauw een groot internationaal viertallentornooi plant in
Oostende op 6+7+8 september 2013.
5. Beker van Vlaanderen en Flanders Pairs: Marc Van Hoof
Beker van Vlaanderen: aantal teams per district dat kan deelnemen aan de finale:

ANT:
DWL:
KEM:
LIM:
OVL:
VBR:
WVL:
TOT:

20
10
6
5
5
10
7
63 + winnaar 2012

Flanders Pairs: aantal paren per district dat kan deelnemen aan de finale:

ANT:
DWL:
KEM:
LIM:
OVL:
VBR:
WVL:
TOT:

17
11
8
6
4
11
2
59 + winnaar 2012

In het district Oost-Vlaanderen wordt een succesvol circuit van parentornooien in de
verschillende clublokalen gespeeld. De uitslag van dit circuit kan gebruikt worden om
de deelnemers aan de finale van Flanders Pairs aan te duiden.
6. Opleiding rekenaars
Er werd afgesproken dat dergelijke opleiding tot de taken van de Commissie Wedstrijdleiders
behoort.
7. Volgende Vergadering van de TC: woensdag 22 mei 18:00 uur.

BIJLAGE 1
24.1 Wijzigen datum van een wedstrijd (ontwerp)
De beide betrokken kapiteins moeten schriftelijk hun akkoord melden bij middel van het
formulier “Wijzigen datum van een wedstrijd”dat kan gedownload worden vanaf de website.
De beide ingevulde formulieren moeten per brief of e-mail toekomen bij de VBL op het adres
vermeld in de kalender en op het formulier:
- Ofwel: vóór aanvang van de vervroegde wedstrijd.
- Ofwel: ten laatste vóór de wedstrijddatum in de kalender als de wedstrijd verlaat
wordt.
Een wedstrijd kan vroeger of later gespeeld worden dan voorzien in de kalender zonder het
akkoord van de CL. Volgende regels dienen nageleefd te worden:
a.
b.

Vervroegen: een wedstrijd mag naar een willekeurig vroegere datum verplaatst worden.
Verlaten: een wedstrijd mag verlaat worden uiterlijk tot vóór de beschermde speeldagen
(zie art. 23.5: laatste twee speeldagen van de Round Robin).
Vervroegen of verlaten: de wedstrijd mag niet verplaatst worden naar een
reservedag voorzien in de kalender, tenzij met de toelating van de CL.
Uitzonderingen betreffende het verplaatsen van een wedstrijd:
 de wedstrijd mag niet verplaatst worden naar een reservedag voorzien in de kalender,
tenzij met de toelating van de CL.
 Een te verplaatsen wedstrijd tussen twee teams van dezelfde club moet gespeeld
worden vóór de tweede speeldag volgende op de speeldag voorzien in de kalender en
voor de beschermde speeldagen.

c. De brief of de e-mail moet bij de VBL aankomen ten laatste {enz……}

BIJLAGE 2
Artikel 32 - Line-up (ontwerp)
Tijdens een speelperiode mogen de samenstelling van de paren en hun plaats aan de tafel niet
gewijzigd worden. Uitzondering: als een speler de wedstrijd verlaat tijdens een speelhelft: zie
artikel 35.
Voor de tweede speelperiode mag de opstelling gewijzigd worden, zoals door het inschakelen
van andere spelers of door het wijzigen van partnerships.
De kapitein van de thuisploeg meldt op het wedstrijdblad de samenstelling van zijn team en
de plaats van de spelers, ten laatste tien minuten voor het officiële aanvangsuur van de
wedstrijd. De kapitein van de bezoekende ploeg noteert nadien de line-up van zijn team, ten
laatste vijf minuten voor het aanvangsuur. In geval het eerste team zijn line-up laattijdig
opgesteld heeft, beschikt niettemin het bezoekende team over vijf minuten om zijn line-up op
te stellen.
In wedstrijden die met een onderbreking gespeeld worden, wordt de line-up voor de tweede
speelhelft op dezelfde wijze gemaakt, behalve dat het de kapitein van het bezoekende team is
die eerst zijn line-up opstelt; nochtans kan één van beide kapiteins vóór aanvang van de
wedstrijd weigeren dat een paar van een team de twee wedstrijdhelften speelt tegen hetzelfde
paar van het andere team. Als een team gebruik maakt van dit recht, dan mag het andere
team de zalen kiezen voor de tweede wedstrijdhelft.

