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1. Algemeen: Topsport en Studie 
 

De methode van de topsportschool is ondertussen structureel verankerd in de werking van de 

Vlaamse Tafeltennisliga. Het ontwikkelingsprogramma van de VTTL te Leuven staat vrij sterk 

op zich. De totale integratie van studie in combinatie met topsport is reeds meerdere jaren een 

steunpilaar vanuit dewelke de weg naar de top kan ingezet worden.  

De grote sterkte van de topsportschool blijft het feit dat alles gecentraliseerd is op één 

locatie: het KA Redingenhof te Leuven. Alle noodzakelijke activiteiten vinden er plaats: slapen 

(internaat), maaltijden, lessen, fitness (in de kelder van het gebouw van het internaat), 

trainingen (bovenzaaltjes sporthal),… Ook de faculteit lichamelijke opvoeding van de KUL 

(Sportkot) is op wandelafstand waardoor externe trainingen vrij eenvoudig mogelijk zijn. 

Weinig verplaatsingen zorgen ervoor dat de kwantiteit van de trainingen hoog genoeg kan 

zijn en dat ons programma concurrentieel is met Europese toplanden.  

 

2. Doelstellingen 
 

Topsport is niet voor iedereen. Sinds de opstart van de topsportschool werkt de federatie met 

een vrij selecte groep van leerlingen die jaar na jaar de nodige prestatiedoelstellingen 

volgens traject dienen te kunnen voorleggen. Het is een bewuste keuze van de federatie om 

kwaliteit te laten primeren. Hierdoor wordt reeds bij de instroom de norm hoog gelegd en 

vervolgens gehouden. 

De einddoelstelling bij het verlaten van topsport en Studie in het 6de middelbaar is een niveau 

Top 10 Europa in de desbetreffende leeftijdscategorie. 

 

3. Selectiecriteria 
 

3.1 Generieke voorwaarden: 

   

✓ Lid zijn van de Vlaamse Tafeltennisliga 

 

✓ De leerling dient in aanmerking te kunnen komen voor de Belgische nationale selectie in 
functie van deelname aan internationale (landen)competities m.a.w. Belg zijn. 
 

✓ Beschikken over een sportmedisch attest, uitgereikt door een erkende keuringsarts 
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3.2 Profiel: 
 

Bij het opstarten van een kandidatuur is een profilering van de potentiële instromer bepalend 

voor een selectie of herselectie. Sinds begin In 2022 worden alle leden binnen de kern 

talentdetectie en talentontwikkeling opgevolgd via een profileringsprogramma teneinde alle 

spelers op te kunnen volgen van het niveau talentdetectie tot het prestatieprogramma. Ook de 

bijbehorende ontwikkelingslijn met progressienormen is hierop afgestemd, alsook de 

selectienormen om in aanmerking te komen voor een toetreden tot het ontwikkelingsproject 

Topsport & Studie te Leuven.  

De profilering biedt aan de topsportcommissie van de VTTL een duidelijk totaalbeeld 

(technisch, tactisch en fysiek) aangaande het potentieel van de jongere in kwestie. De nieuwe 

selectieprocedure, aangepast voor zowel de dames als de heren, vergt een gamma aan 

testen en testtrainingen waarbij de spelers op verschillende aspecten bekeken en geëvalueerd 

worden met scores van 0 tot 20. Een globaal gemiddeld cijfer (afgerond op 1 decimaal na de 

komma) wordt hierbij vooropgesteld om te behalen bij instroom. Bijgevolg wordt het 

klassement van een speler in 2023 niet meer toegepast als exclusieve selectienorm, maar dient 

deze wel nog als een richtlijn. Ondersteunend biedt dit een informatieve rol over de 

kandidaten in kwestie voor het ontwikkelingsprogramma en kan het gebruikt worden als 

doorslaggevend element bij een eventueel delibereren. 

 

Fysiek worden de kandidaten getest op: 

 

✓ Snelheid en wendbaarheid 
 

✓ Kracht 
 

✓ Preventie (als aspect van gezondheid en belastbaarheid binnen het klinisch onderzoek) 
 

✓ Houding (als de posturale afwijkingen via SDE) 

 

✓ Biomechanica 
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Technisch worden de kandidaten beoordeeld door de trainersstaf op: 

✓ De technische kwaliteit van VH actief 
 

✓ De technische kwaliteit van VH passief 
 

✓ De technische kwaliteit van RH actief 
 

✓ De technische kwaliteit van RH passief 
 

✓ De technische kwaliteit van Service 
 

✓ De technische kwaliteit Over de tafel 
 

✓ De technische kwaliteit van Verplaatsing 
 
 

Tactisch worden de kandidaten beoordeeld door de trainersstaf op: 

✓ Inzicht 
 

✓ Aanpassing 
 

✓ Variatiemogelijkheden  
 

✓ Spelconcept 
 

✓ Blokkeren tegenstander 
 
 

Zoals reeds gesteld hebben de profielwaarden scores van 0 (geen niveau) tot 20 (absolute 

wereldtop/top 10 wereld). Deze normen zijn gebaseerd op de ontwikkeling van Top 100 

spelers in België en Europa.  

Scores worden verkregen ofwel via permanente evaluaties via de U13 selectieprocedure 

en/of op de testtrainingen waarbij de spelers op de verschillende aspecten bekeken en 

geëvalueerd worden door de trainersstaf .  

 

3.3 Validiteit Selectiecriteria 

 

De profielen worden afgenomen door professionals die elk minimum 5 jaar ervaring hebben 

binnen hun domein.   

Voor het technisch profiel worden deze parameters gescoord door minimum 3 trainers, dit via 

het beeldanalyse systeem van de federatie. Een trainer die dit afneemt dient hier een 

minimum van 5 jaar ervaring op het internationale circuit te hebben. 

Voor het fysiologisch profiel is dit een cijfer dat toegekend wordt op basis van de afgenomen 

testresultaten en medische onderzoeken op de Vrije Universiteit Brussel (VUB). 
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Op basis van deze 18 quoteringen krijgt de speler een globale gemiddelde eindevaluatie die 

bepalend is voor selectie of herselectie. De quotering is samengesteld uit de cijfers die elke 

verantwoordelijke heeft gegeven.  

Voor het fysiek medische element is dit de verantwoordelijke van de medische commissie.  

Voor het technische profiel is dit een samenstelling van de punten van de trainers van de 

topsportschool en de topsportcoördinator.  

Ook bij het tactische aspect betreft het een samenstelling van de punten van de trainers van 

de topsportschool en de topsportcoördinator 

Voor selectie en/of herselectie dient elke speler in totaal minimum een score te behalen 

overeenkomstig met de kalenderleeftijd en/of biologische leeftijd bij de U13. Instroom in het 

eerste jaar van de eerste graad wordt gestreefd naar een profielwaarde van 6,5. Instroom is 

nog steeds mogelijk bij een profielwaarde van 6 tot 6,4 maar vereist gegronde argumentatie 

teneinde de selectie als aanvaardbaar te beoordelen..  

 

3.4 Selectienormen 

 

In het kader van een selectie of herselectie dienen volgende prestatiecurves gevolgd te 

worden waarbij het bij de groene grafiek de minimumnorm voor selectie betreft: 
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4. Selectieprocedure 
 

4.1 Selectieprocedure voor Instroom 
 

15 januari (poststempel) 

Spelers die wensen in te stappen in het volgende schooljaar dienen schriftelijk (per 

aangetekend schrijven) hun kandidatuur in te dienen bij de Topsportcommissie van de VTTL, 

Brogniezstraat 41b3 te 1070 Brussel. Deze dient de voorgeschiedenis (trainingsvolume, club 

en omkadering in voorbijgaande jaren) te beschrijven en het e-mail adres voor communicatie 

te vermelden. 

 

1 februari  

De topsportcommissie weegt de kandidaturen af tegen de selectiecriteria, en maakt de namen 

bekend van spelers die uitgenodigd worden tot de testtrainingen op de topsportschool op 

haar website (www.vttl.be). De betrokken spelers worden uitgenodigd op de testtrainingen 

van de topsportschool. Niet geselecteerde spelers worden per brief verwittigd. 

 

Tussen 1 februari en 1 april: 

Minimum 4 testdagen. Dit op woensdag namiddag en/of avond. Op deze trainingen worden 

de profielen van de spelers opgemaakt zoals beschreven bij de selectiecriteria. 
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Voor 20 mei: 

De Topsport commissie weegt de kandidaturen van de spelers af tegen de selectiecriteria. De 

topsport commissie maakt via brief aan de spelers bekend welke spelers voorgesteld zullen 

worden aan de selectiecommissie. Indien een speler om gegronde redenen niet voldoet aan 

één of meerdere criteria , bijvoorbeeld ten gevolge van langdurige ziekte of kwetsuur, kan de 

topsport commissie van de VTTL besluiten hem toch voor te stellen aan de selectiecommissie, 

mits unaniem positief advies van de leden van de topsport commissie en geloof dat de speler 

de doelstellingen uit de ontwikkelingslijnen in de toekomst kan realiseren. 

 

Juni: 

De selectiecommissie (leden: Sport Vlaanderen, BOIC en de Vlaamse sportfederatie) komt 

samen en beslist wie kan toetreden tot de topsportschool. 

 

Welk statuut toegekend: 

Voor spelers die dicht aanleunen bij de maximum prestatiedoelstelling, wordt een A statuut 

aangevraagd. Voor spelers van 12 en 13 jaar en spelers die aanleunen bij de minimum 

doelstelling, wordt  een B statuut aangevraagd. 

 

Deliberatiecriteria: 

De selectiecommissie kan op basis van afwijkende criteria toch een speler aanvaarden mits de 

speler werd voorgedragen met een gegronde motivatie door de topsportcommissie van de 

Vlaamse Tafeltennisliga. 

 

4.2 Selectieprocedure voor Doorstroom 

 

 

Voor 1 april: 

Op basis van de trainingen en prestaties tijdens het schooljaar geven de betrokken personen 

een score zoals aangehaald in de selectiecriteria. 

 

Voor 20 mei: 

De topsport commissie weegt de kandidaturen van de spelers af tegen de selectiecriteria. De 

topsport commissie maakt via brief aan de spelers bekend welke spelers voorgesteld zullen 

worden aan de selectiecommissie. Indien een speler om gegronde redenen niet voldoet aan 

één of meerdere criteria , bijvoorbeeld ten gevolge van langdurige ziekte of kwetsuur, kan de 

topsport commissie van de VTTL besluiten hem toch voor te stellen aan de selectiecommissie, 

mits unaniem positief advies van de leden van de topsport commissie en geloof dat de speler 

de doelstellingen uit de ontwikkelingslijnen in de toekomst kan realiseren. 
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Juni: 

De selectiecommissie komt samen en beslist op basis van het advies wie kan toetreden tot de 

topsportschool. 

 

Welk statuut toegekend: 

Voor spelers die dicht aanleunen bij de maximum prestatiedoelstelling, wordt een A statuut 

aangevraagd. Voor spelers van 12 en 13 jaar en spelers die aanleunen bij de minimum 

doelstelling, wordt  een B statuut aangevraagd. 

 

Deliberatiecriteria: 

De selectiecommissie kan op basis van afwijkende criteria toch een speler aanvaarden mits de 

speler werd voorgedragen met een gegronde motivatie door de topsportcommissie van de 

Vlaamse Tafeltennisliga. 

 

5. Beroepsprocedure 
 

Volgende procedure dient gevolgd te worden door een speler die niet akkoord gaat met de 

genomen beslissing in verband met selectie of herselectie door de topsportcommissie van de 

Vlaamse Tafeltennisliga: 

Binnen de 10 dagen na het versturen van de brief van de topsportcommissie een aangetekend 

schrijven naar de secretaris generaal van de Vlaamse Tafeltennisliga sturen, met duidelijke 

argumentatie waarom men de beslissing betwist. 

Dit beroep zal behandeld worden door Het Bestuur van de vzw Vlaamse Tafeltennisliga op 

haar eerstvolgende vergadering na ontvangst van het aangetekend schrijven (ten laatste 1 

augustus). Het Bestuur kan indien nodig de verschillende betrokken oproepen om hun standpunt 

mondeling toe te lichten. De vertegenwoordiger van Het Bestuur in de Topsportcommissie heeft 

geen stemrecht in deze beroepsprocedure. 

Binnen de 10 dagen na de vergadering informeert Het Bestuur de betrokken speler per 

aangetekend schrijven over de genomen beslissing. 

Extern beroep tegen de beslissing van de Het Bestuur kan via een procedure bij het Belgisch 

Arbitrage hof voor de Sport. De procedures daarvoor zijn beschikbaar via het BOIC. 

 


