
   

Reglement nationale trainingen 2017 

1. Inschrijvingen  

In de kalender van de nationale kampioenschappen 2016-2017 werden zes trainingsdagen 

opgenomen in een voorbereidend kader voor de nationale selecties die zullen georganiseerd 

worden in de loop van het seizoen 2017-2018 met als doel de nationale teams aan te duiden 

voor de Open, Dames en Senioren wedstrijden van het Europese kampioenschap van 2018 in 

Oostende.  

Ter herinnering, deze trainingen zijn voorzien op de volgende zondagen: 22 januari 2017,           

05 februari 2017, 12 februari 2017, 19 februari 2017,  19 maart 2017 en 23 april 2017.  

Elke speeldag begint om 11 uur stipt en eindigt omstreeks 18 uur. 

Aan de deelnemers worden biedtrainingen, tornooien en speeltechniek aangeboden. 

Het is enkel mogelijk om zich per paar in te schrijven via de website van de KBBF, via menu 

Tornooien – Nationale Trainingen of via https://www.rbbf.be/nl/national-training-sessions  

De uiterste datum van inschrijving is 6 januari 2017. 

Opdat een kandidatuur ontvankelijk zou zijn, moeten de twee spelers die een paar vormen in 

het seizoen 2016-2017 ingeschreven zijn bij voorkeur in een team van het nationale 

viertallenkampioenschap. Ze moeten in dat nationaal kampioenschap niet noodzakelijk 

samengespeeld te hebben. Daarenboven behoudt de nationale selectieheer zich het recht voor 

om spelers toe te laten die niet deelgenomen hebben aan het viertallenkampioenschap 2016 - 

2017.   

Het is de nationale selectieheer die deze trainingen organiseert en omkadert. Hoewel men de 

toegang tot de trainingen zeer breed wil houden, behoudt de nationale selectieheer zich het 

recht voor om een of ander verzoek tot deelname te weigeren.  

Een e-mail met de bekendmaking van de aanvaarding of de weigering van de kandidaturen zal 

ten laatste op 12 januari 2017 naar de spelers gestuurd worden. Op dat ogenblik zal ook een 

geldelijke bijdrage van 100 € per weerhouden paar gevraagd worden; dit bedrag moet ten 

laatste op 20 januari 2017 gestort zijn op de rekening van de KBBF : BE84 9731 6547 4859. 

Het programma van elke dag zal ten laatste enkele dagen voor elke proef aangekondigd worden 

op de website van de KBBF. 

De club van Orée (BCOB – Brussel) werd aangesproken om de trainingen in hun lokalen te laten 

doorgaan.  Op 12 februari 2017 zal echter een ander lokaal moeten aangeduid worden. De club 

waar de training plaats zal vinden zal telkens bevestigd worden op de website van de KBBF. 

 

https://www.rbbf.be/nl/national-training-sessions


   

De deelnemende paren zullen ervoor zorgen dat ze de dagen van de trainingen hun 

systeemkaart bij de hand hebben.  

De trainingen zijn gezamenlijk en na elke training zal een rangschikking van de resultaten per 

paar opgesteld worden.  

Een eenmalige of definitieve vervanging van een speler is altijd mogelijk, op aanvraag bij de 

nationale selectieheer, maar in dat geval wordt het resultaat of de resultaten toegekend aan het 

nieuw samengesteld paar. 

Als een paar in de onmogelijkheid verkeert om deel te nemen aan een training, dan wordt van dit 

paar verwacht dat zij de nationale selectieheer per e-mail verwittigen ten laatste donderdag 

voor de betreffende zondag.  

Een afzonderlijke rangschikking zal opgemaakt worden voor de Dames- en Seniorenparen, 

vermits alle categorieën in één algemene rangschikking zullen worden ondergebracht. 

Worden aanzien als Senioren, de spelers geboren in 1958 of vroeger. 

Algemeen gesproken kunnen meerdere proeven voorbereid worden voor elke trainingsdag. Op 

het einde van elke dag wordt een globale score van minder dan of gelijk aan 200 punten 

toegekend aan elk deelnemend paar. 

Vervolgens wordt de beste uitslag van de dag opgetrokken tot 200 punten en de resultaten van 

de andere paren zullen in dezelfde verhouding herleid worden.  

De vijf beste uitslagen van elke paar zullen op het einde van de trainingen opgeteld worden en 

alle behaalde resultaten zullen op die manier tussen 0 en 1.000 punten liggen. 

 

2. Prijzen 

De 2 winnende paren van de Dames rangschikking krijgen van de KBBF als prijs de betaling van 

de inschrijvingskosten voor de Dames wedstrijden, ofwel per paar ofwel per team, van de 8ste 

Open Europese kampioenschappen in Montecatini in Italië, die plaats vinden tijdens de maand 

juni 2017.   

Ook de 2 winnende paren van de Senioren rangschikking krijgen van de KBBF de betaling voor 

de inschrijving aangeboden voor de Senioren wedstrijden, ofwel per paar ofwel per team, van 

het kampioenschap in Montecatini.  

Van de overblijvende paren tenslotte, krijgen de 2 best geplaatste paren in de algemene 

rangschikking dezelfde beloning voor de Open wedstrijden, ofwel per paar ofwel per team, 

van het kampioenschap in Montecatini.  

 



   

3. Toekomstige Selecties 

Van de punten behaald door de paren die deelgenomen hebben aan de trainingen zal 20% 

weerhouden en overgenomen worden bij deelname van dezelfde paren aan de toekomstige 

nationale selectieproeven, en dit voor het eerste deel in het verloop van de selectie, dat wil 

zeggen per Dames / Senioren / Open - paar, in zoverre uiteraard dat deze wedstrijden per paar 

in de betreffende categorie georganiseerd worden.  

De paren die niet aan deze trainingen deelnamen krijgen een overdracht van 0%  

 


