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DOELSTELLINGEN/EINDCOMPETENTIES TOPSPORTSCHOOL 

 

VERTREKBASIS 

 

Jonge talentvolle spelers worden vanaf +/- 7j. gevolgd en gescout tijdens de wedstrijden van de GV Kids 

Trofee en Scapa Kids Tour (Tour voor spelers van 7-12j.) met haar specifieke Ranking per leeftijd.   

De leerling - kandidaat topsporter - behoort tot één van de betere spelers van zijn/haar 

leeftijdscategorie en voldoet aan de selectiecriteria voor instroom of doorstroom in de Topsportschool. 

 

1° GRAAD 

 

TECHNISCH: 

De swingtechnische beoordeling gebeurt door de trainers-experten van de Topsportschool. 

Minimumvereisten: 

Goede beheersing van de basistechnieken (Swing – Kort spel – Putting).   

 

Beoordelingselementen: 

 - Basics: Oplijning van het clubblad, positie van de handen, houding, stand van de voeten,   

   balpositie, oplijning van het lichaam 

 - Body Turn 

 - Balans van het lichaam 

 - Coördinatie Handen-Lichaam  

 - Swingplan 

  

SPORTIEF: 

- Handicap: 

Positieve evolutie in hcp t.o.v. vorige schooljaren met als minimumvereisten: 

  = 7.4 voor de jongens   = 10.4 voor de meisjes 

- Resultaten 

Positieve evolutie in de gemiddelde scores in binnenland. 

De gemiddelde scores liggen binnen de vooropgestelde ontwikkelingslijnen (leeftijd vs gemiddelde 

score). 
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2° GRAAD 

 

TECHNISCH: 

De swingtechnische beoordeling gebeurt door de trainers-experten van de Topsportschool. 

Minimumvereisten: 

Optimale beheersing van de basistechnieken (Swing – Kort spel – Putting).   

Begint inzicht te krijgen in zijn/haar swingbeweging. 

 

Beoordelingselementen: 

 - Basics: Oplijning van het clubblad, positie van de handen, houding, stand van de voeten,  

                 balpositie, oplijning van het lichaam 

 - Body Turn 

 - Balans van het lichaam 

 - Coördinatie Handen-Lichaam 

 - Swingplan 

 - Inzicht balvlucht & rol kort spel 

 - Balvluchten (hoog – laag, draw – fade) 

 - Afstandscontrole 

 - Basisshot en wedstrijdshotroutine 

 - Opmaken gameplan 

 

SPORTIEF: 

- Handicap: 

Positieve evolutie in hcp t.o.v. vorige schooljaren met als minimumvereisten: 

 = 3.4 voor de jongens   = 6.4 voor de meisjes 

- Resultaten 

Positieve evolutie in de gemiddelde scores in binnen- en buitenland. 

De gemiddelde scores liggen binnen de vooropgestelde ontwikkelingslijnen (leeftijd vs gemiddelde 

score). 

Speler is technisch in staat om reeds behoorlijke scores neer te zetten tijdens internationale wedstrijden 

en beschikt mogelijks al over de nodige kwaliteiten voor opname in een EK of WK per ploeg. 
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3° GRAAD 

 

TECHNISCH: 

De swingtechnische beoordeling gebeurt door de trainers-experten van de Topsportschool. 

Minimumvereisten: 

Goede beheersing van de basistechnieken en verfijning van de specifieke technieken (Swing – Kort spel – 

Putting).   

Goed inzicht in eigen swingbeweging en puttingstroke. 

 

Beoordelingselementen: 

 - Basics: Oplijning van het clubblad, positie van de handen, houding, stand van de voeten, 

                 balpositie, oplijning van het lichaam 

 - Body Turn 

 - Balans van het lichaam 

 - Swingplan 

 - Balvluchten (hoog – laag, draw – fade + combinaties) 

 - Spincontrole 

 - Afstandscontrole 

 - Vaste shotroutine 

 - Vaste wedstrijdroutine 

 - Nastreven van een gevarieerd kort spel 

 - Opmaken gameplan 

 - Trainingsroutine / trainingsschema 

 

SPORTIEF: 

- Handicap: 

 = 0 of 1 voor de jongens   = 2 – 4 voor de meisjes 

 Handicap is de doorslaggevende factor voor deelname aan de belangrijkste  internationale wedstrijden.  

- Resultaten 

Positieve Evolutie in de gemiddelde scores in binnen- en buitenland 

De gemiddelde scores liggen binnen de vooropgestelde ontwikkelingslijnen (leeftijd vs gemiddelde 

score). 

- Beschikt over de nodige kwaliteiten om geselecteerd te worden voor EK’s of WK 

Speler is technisch in staat om een hoog internationaal niveau te behalen met als einddoel (dit hoeft 

echter niet reeds op 18j. leeftijd) een professionele carrière tegemoet te gaan op de European Tour of 

Ladies European Tour. 
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SELECTIECRITERIA VOOR INSTROOM/DOORSTROOM TOPSPORTSCHOOL 

OPMERKING: 

De kandidaten worden beoordeeld op basis van de normen uitgeschreven voor hun leeftijd, niet de 

normen overeenkomstig het schooljaar waarin ze onderwijs volgen. 

 

1. INSTAPCRITERIA (INSTROOM) 

1° GRAAD 

Om zich kandidaat te kunnen stellen voor de Topsportschool - 1° graad - dient men vóór datum van 

15/08 te voldoen aan: 

1. GENERIEKE SELECTIECRITERIA 
 

o Lid zijn van een club aangesloten bij Golf Vlaanderen (GV) en over een GV-federale kaart beschikken 
 

o Selecteerbaar zijn voor de nationale teams, i.e. beschikken over de Belgische nationaliteit of een 
naturalisatieprocedure effectief opgestart hebben 

 
o Beschikken over een medisch geschiktheidsattest voor topsport, uitgereikt door een erkend 

Medisch keuringscentrum  
 

2. SPORTSPECIFIEKE SELECTIECRITERIA 
 

o Geselecteerd zijn voor één van de GV-trainingsgroepen (Kids Kat. I, Future Vlaanderen of Talent 
Vlaanderen)   

 
o Minimaal volgende handicap behaald hebben: 

Op amateur niveau is de hcp op elk niveau de beslissende factor voor deelname aan de wedstrijden 
zowel op nationaal en zeker op internationaal niveau  

 

Leeftijd Geboortejaar Leerjaar Hcp Jongens Hcp Meisjes 

12j. zijn of worden 2008 1ste 16,4 18,4 

13j. zijn of worden 2007 2de 12,4 14,4 

 

o Opgenomen zijn in de Nationale Kids Tour Ranking van zijn/haar leeftijdscategorie (top 5) of 
Nationale Junior Tour Ranking Boys/Girls U12 of U14 (Top 10). 
 

o Positieve evaluatie technische screening (Swing – Kort spel – Putting) door de Trainers-Experten van 
de Topsportschool 
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2° GRAAD 

 

Om zich kandidaat te kunnen stellen voor de Topsportschool - 2° graad - dient men vóór datum van 

15/08 te voldoen aan: 

1. GENERIEKE SELECTIECRITERIA 

o Lid zijn van een club aangesloten bij Golf Vlaanderen (GV) en over een GV-federale kaart beschikken 
 

o Selecteerbaar zijn voor de nationale teams, i.e. beschikken over de Belgische nationaliteit of een 
naturalisatieprocedure effectief opgestart hebben 

 
o Beschikken over een medisch geschiktheidsattest voor topsport, uitgereikt door een erkend 

Medisch keuringscentrum  
 

2. SPORTSPECIFIEKE SELECTIECRITERIA 
o Geselecteerd zijn voor één van de GV-trainingsgroepen (Future Vlaanderen, Talent Vlaanderen of 

Jong Vlaanderen)   
 

o Minimaal volgende handicap behaald hebben: 
Op amateur niveau is de hcp op elk niveau de beslissende factor voor deelname aan de wedstrijden 
zowel op nationaal en zeker op internationaal niveau  

 
 

Leeftijd Geboortejaar Leerjaar Hcp Jongens Hcp Meisjes 

14j. zijn of worden 2006 3de 7,4 10,4 

15j. zijn of worden 2005 4de 5,4 8,4 

 

o De gemiddelde score ligt binnen de vooropgestelde ontwikkelingslijnen (leeftijd vs gemiddelde 
score). 
     

o Behoren tot de top 10 van de Nationale Junior Tour Ranking volgens leeftijdscategorie 
(U14: miniemen - U16: kadetten) 

 
o Positieve evaluatie technische screening (Swing – Kort spel – Putting) door de Trainers-Experten van 

de Topsportschool 
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3° GRAAD 

 

Om zich kandidaat te kunnen stellen voor de Topsportschool - 3° graad - dient men vóór datum van 

15/08 te voldoen aan: 

1. GENERIEKE SELECTIECRITERIA 

o Lid zijn van een club aangesloten bij Golf Vlaanderen (GV) en over een GV-federale kaart beschikken 
 

o Selecteerbaar zijn voor de nationale teams, i.e. beschikken over de Belgische nationaliteit of een 
naturalisatieprocedure effectief opgestart hebben 

 
o Beschikken over een medisch geschiktheidsattest voor topsport, uitgereikt door een erkend 

Medisch keuringscentrum  
 

2. SPORTSPECIFIEKE SELECTIECRITERIA 
 

o Geselecteerd zijn voor één van de GV-trainingsgroepen (Talent Vlaanderen, Jong Vlaanderen of 
Selectie Vlaanderen)   

 
o Minimaal volgende handicap behaald hebben: 

Op amateur niveau is de hcp op elk niveau de beslissende factor voor deelname aan de wedstrijden 
zowel op nationaal en zeker op internationaal niveau  

 
 

Leeftijd Geboortejaar Leerjaar Hcp Jongens Hcp Meisjes 

16j. zijn of worden 2004 5de 3,4 6,4 

17j. zijn of worden 2003 6de 2,4 4,4 

 

o De gemiddelde score ligt binnen de vooropgestelde ontwikkelingslijnen (leeftijd vs gemiddelde 

score).   

o Behoren tot de top 10 van de Nationale Junior Tour Ranking volgens leeftijdscategorie  
(U16: Kadetten of U18: Scholieren) 

 
o Positieve evaluatie technische screening (Swing – Kort spel – Putting) door de Trainers-Experten van 

de Topsportschool 
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2. CRITERIA VOOR HERSELECTIE (DOORSTROOM) 

OPMERKING: 

De kandidaten worden beoordeeld op basis van de normen uitgeschreven voor hun leeftijd, niet de 

normen overeenkomstig het schooljaar waarin ze onderwijs volgen. 

 

1° GRAAD 

 
Om zich kandidaat te kunnen stellen voor de herselectie binnen de  Topsportschool  – 1° graad- dient 
men vóór datum van 15/08 te voldoen aan: 

1.  GENERIEKE SELECTIECRITERIA 

o Lid zijn van een club aangesloten bij Golf Vlaanderen (GV) en over een GV-federale kaart beschikken  
 

o Selecteerbaar zijn voor de nationale teams, i.e. beschikken over de Belgische nationaliteit of een 
naturalisatieprocedure effectief opgestart hebben 

 
o Beschikken over een medisch geschiktheidsattest voor topsport, uitgereikt door een erkend 

Medisch keuringscentrum  
 

2. SPORTSPECIFIEKE SELECTIECRITERIA 

o De jaarlijkse herselectie voor toekenning van het topsportstatuut gebeurt grotendeels op basis van 
de geleverde prestaties waarbij de hiernavolgende criteria een bepalende factor zijn:  

- Jaarlijkse positieve handicap-evolutie 
Handicap is de beslissende factor voor deelname aan nationale en internationale wedstrijden 

 Minimaal volgende handicap behaald hebben: 

Leeftijd Geboortejaar Leerjaar Hcp Jongens Hcp Meisjes 

13j. zijn of worden 2007 2de 12,4 14,4 

 

- Jaarlijkse positieve evolutie in gemiddelde scores in het binnenland1 

De gemiddelde score ligt binnen de vooropgestelde ontwikkelingslijnen (leeftijd vs gemiddelde 

score). 

- Deliberaties zijn mogelijk in geval van beperkte scoring wegens kwetsuren maar op voorwaarde 
van een positief advies van de trainers-experten van de Topsportschool alsook van de TDT. 

                                                           
1 In functie van het spelen van wedstrijden van een hoger niveau en met een hogere moeilijkheidsgraad, kan een tijdelijke 

daling van de scores aanvaard worden, mits de overige prestatieparameters gunstig evolueren. 
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o Positieve eindevaluatie (eind juni) door de Technisch Directeur Topsport (TDT) en trainers-experten 
van de topsportschool waarbij rekening wordt gehouden met de tussentijdse evaluaties (via 
topsportrapport- eind december en maart).  
Hierbij wordt rekening gehouden met de vooruitgang op technisch-tactisch, fysisch en mentaal vlak 
alsook op het vlak van de topsportattitude.  
 

o Geselecteerd zijn voor één van de GV- trainingsgroepen (Future Vlaanderen, Talent Vlaanderen)   
 
 

2° GRAAD 

Om zich kandidaat te kunnen stellen voor de herselectie binnen de  Topsportschool  – 2° graad- dient 
men vóór datum van 15/08 te voldoen aan: 

1.  GENERIEKE SELECTIECRITERIA 

o Lid zijn van een club aangesloten bij Golf Vlaanderen (GV) en over een GV-federale kaart beschikken 
 

o Selecteerbaar zijn voor de nationale teams, i.e. beschikken over de Belgische nationaliteit of een 
naturalisatieprocedure effectief opgestart hebben 

 
o Beschikken over een medisch geschiktheidsattest voor topsport, uitgereikt door een erkend 

Medisch keuringscentrum  

 

2. SPORTSPECIFIEKE SELECTIECRITERIA 

o De jaarlijkse herselectie voor toekenning van het topsportstatuut gebeurt grotendeels op basis van 
de geleverde prestaties waarbij de hiernavolgende criteria een bepalende factor zijn:  
 

- Jaarlijkse positieve handicap-evolutie 
Handicap is de beslissende factor voor deelname aan nationale en internationale wedstrijden 

Minimaal volgende handicap behaald hebben:      

Leeftijd Geboortejaar Leerjaar Hcp Jongens Hcp Meisjes 

14j. zijn of worden 2006 3de 7,4 10,4 

15j. zijn of worden 2005 4de 5,4 8,4 

 

- Jaarlijkse positieve evolutie in gemiddelde scores zowel in het binnen- als buitenland2 
De gemiddelde score ligt binnen de vooropgestelde ontwikkelingslijnen (leeftijd vs gemiddelde 
score). 

  

                                                           
2 In functie van het spelen van wedstrijden van een hoger niveau en met een hogere moeilijkheidsgraad, kan een tijdelijke 

daling van de scores aanvaard worden, mits de overige prestatieparameters gunstig evolueren. 
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TABEL: Leeftijd vs Gemiddelde score 
 

JONGENS    MEISJES   
Leeftijd Talent Laatbloeier  Leeftijd Talent Laatbloeier 

8 108    8 112   

9 102    9 106   

10 98    10 100   

11 94    11 94   

12 88    12 90   

13 83    13 86   

14 79 88  14 82 89 

15 77 82  15 79 84 

16 75,5 79  16 77 81 

17 74,5 76  17 77 79 

18 74 75  18 76 77 

19 74 74  19 75 75 

20 73,5 73,5  20 75 75 

21 73 73  21 74 74 

22 72,5 72,5  22 74 74 

23 72 72  23 74 74 

24 72 72  24 73,5 73,5 

25 72 72  25 73 73 

26 72 72  26     

27 72 72  27     

28 71,5 71,5  28     

29 71,5 71,5  29     

30 71,5 71,5  30     

 
 

- Deliberaties zijn mogelijk in geval van beperkte scoring wegens kwetsuren maar op voorwaarde 

van een positief advies van de trainers-experten van de Topsportschool alsook van de TDT. 

o Positieve eindevaluatie (eind juni) door de Technisch Directeur Topsport (TDT) en trainers-experten 
van de topsportschool waarbij rekening wordt gehouden met de tussentijdse evaluaties (via 
topsportrapport- eind december en maart).  
Hierbij wordt rekening gehouden met de vooruitgang op technisch-tactisch, fysisch en mentaal vlak 
alsook op het vlak van de topsportattitude.  
 

o Geselecteerd zijn voor één van de GV- trainingsgroepen (Future Vlaanderen, Talent Vlaanderen of  
Jong Vlaanderen)   
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3° GRAAD 

Om zich kandidaat te kunnen stellen voor de herselectie binnen de  Topsportschool  – 3° graad- dient 
men vóór datum van 15/08 te voldoen aan: 

1.  GENERIEKE SELECTIECRITERIA 

o Lid zijn van een club aangesloten bij Golf Vlaanderen (GV) en over een GV-federale kaart beschikken 
 

o Selecteerbaar zijn voor de nationale teams, i.e. beschikken over de Belgische nationaliteit of een 
naturalisatieprocedure effectief opgestart hebben 

 
o Beschikken over een medisch geschiktheidsattest voor topsport, uitgereikt door een erkend 

Medisch keuringscentrum  
 

2. SPORTSPECIFIEKE SELECTIECRITERIA 

o De jaarlijkse herselectie voor toekenning van het topsportstatuut gebeurt grotendeels op basis van 
de geleverde prestaties waarbij de hiernavolgende criteria een bepalende factor zijn:  

- Jaarlijkse positieve handicap-evolutie 
Handicap is de beslissende factor voor deelname aan nationale en internationale wedstrijden 

Minimaal volgende handicap behaald hebben:                   

Leeftijd Geboortejaar Leerjaar Hcp Jongens Hcp Meisjes 

16j. zijn of worden 2004 5de 3,4 6,4 

17j. zijn of worden 2003 6de 2,4 4,4 

       

- Jaarlijkse positieve evolutie in gemiddelde scores zowel in het binnen- als buitenland 
De gemiddelde score ligt binnen de vooropgestelde ontwikkelingslijnen (leeftijd vs gemiddelde 
score). 
 

- Deliberaties zijn mogelijk in geval van beperkte scoring wegens kwetsuren maar op voorwaarde 

van een positief advies van de trainers-experten van de Topsportschool alsook van de TDT. 

O Positieve eindevaluatie (eind juni) door de Technisch Directeur Topsport (TDT) en trainers-experten 
van de topsportschool waarbij rekening wordt gehouden met de tussentijdse evaluaties (via 
topsportrapport- eind december en maart).  
Hierbij wordt rekening gehouden met de vooruitgang op technisch-tactisch, fysisch en mentaal vlak 
alsook op het vlak van de topsportattitude.  
 

O Geselecteerd zijn voor één van de GV- trainingsgroepen (Talent Vlaanderen, Jong Vlaanderen of 
Selectie Vlaanderen)   

 



                        SELECTIECRITERIA TOPSPORTSCHOOL GOLF     SCHOOLJAAR 2020– 2021                                                                      13 

 

VALIDITEIT SELECTIECRITERIA 

 
De selectiecriteria werden opgesteld op basis van de evolutie van de handicap en gemiddelde scores van 

internationale topspelers die het door de VVG beoogde einddoelstelling behaalden. 

- Nationale referenties (databank hcp-evolutie en gemiddelde scores)  

- GV Ontwikkelingslijnen(op basis van verschillende internationale topreferenties) gemiddelde score 

  versus leeftijd 

 

Ontwikkelingslijnen gemiddelde score versus leeftijd MEN 
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Ontwikkelingslijnen gemiddelde score versus leeftijd LADIES 
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Grafische weergave Hcp-evolutie: 
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SELECTIEPROCEDURE INSTROOM TOPSPORTSCHOOL 

 

Fase 1: Aanmelding 

- De kandidaat topsporter meldt zijn/haar aanvraag per mail of schriftelijk gericht aan de 

  Technisch Directeur Topsport  van GV vóór 01 augustus. 

- De kandidaat topsporter wordt door de beoordelingscommissie van GV uitgenodigd op een 

   intake gesprek met ouders en persoonlijke coach. 

 

Fase 2: Screening 

 - De kandidaat topsporter dient vóór 15/08 te beantwoorden aan de generieke en 

                 sportspecifieke selectiecriteria voor zijn/haar leeftijd 

 - Technische screening door de trainers-experten van de topsportschool 

 - De Medische screening vindt plaats in een erkend medisch keuringscentrum  

 

 

TIMING:  

 Fase 1 dient vóór Fase 2 plaats te vinden. 

 Alle elementen van Fase 1 en Fase 2 moeten vóór 15/08 vervuld zijn. 

  

 Fase 3: beoordeling door de topsportcommissie van GV 

 De topsportcommissie van GV beslist over het al dan niet voldoen van de kandidatuur en 

 informeert de kandidaten hierover schriftelijk. 

 GV vraagt voor de kandidaten die voldoen een topsportstatuut aan bij de selectiecommissie 

 van het Topsportconvenant, die dan een definitieve beslissing neemt over al dan niet 

 toekenning van topsportstatuut. 

 De samenstelling van de topsportcommissie kan u terugvinden op: 

 http://www.golfvlaanderen.be/nl/wie-is-wie 

 

 

SELECTIEPROCEDURE DOORSTROOM TOPSPORTSCHOOL 

 - De kandidaat topsporter meldt zijn/haar  aanvraag per mail of schriftelijk gericht aan de  

      Technisch Directeur Topsport van GV vóór 01 augustus. 

 

 - Vóór datum van 15/08 beantwoorden aan de generieke en sportspecifieke selectiecriteria     

    voor zijn/haar leeftijd. 

 

 

 

http://www.golfvlaanderen.be/nl/wie-is-wie
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BEROEPSPROCEDURE  

Beroepsmogelijkheid bij GV wanneer de Topsportcommissie de aanvraag of heraanvraag niet positief 

adviseert. 

 

1. Oprichting en samenstelling van de beroepscommissie topsportstatuten 

Gezien het specifieke karakter van de problemen die de beroepscommissie behandelt, beslist de 

Raad van Bestuur om af te wijken van het algemene reglement voor commissies. 

De beroepscommissie topsportstatuten wordt aangeduid door de Topsportcommissie. De leden van 

de beroepscommissie topsportstatuten zullen in het begin van het jaar aangeduid worden.  

De Voorzitter van de beroepscommissie topsportstatuten is bij voorkeur jurist van opleiding.  

 

Zij is samengesteld uit: 

- 2 Bestuurders 

- Secretaris Generaal 

- 1 arts, gekozen uit de leden van de medische commissie  

- De Technisch Directeur Topsport die een raadgevende stem heeft  en als secretaris van de 

commissie zal fungeren. 

 

Alle leden hebben geheimhoudingsplicht.  De commissie moet samengesteld zijn uit minstens 5 

leden. Om op een geldige manier te zetelen moeten drie leden van de commissie, waaronder 

verplicht de voorzitter, aanwezig zijn. 

De Raad van Bestuur stelt een beroepscommissie topsportstatuten samen voor een periode van één 

jaar. Deze beroepscommissie topsportstatuten kan vervroegd worden ontbonden door de Raad van 

Bestuur. 

 

Mogen niet zetelen tijdens de beroepsprocedure:  

 - alle personen die lid zijn van dezelfde club als de kandidaat leerling topsport. Als dit de 

          voorzitter is van de beroepscommissie topsportstatuten moet een plaatsvervanger ad hoc  

          aangeduid worden.  

 - Alle leden die in de topsportcommissie zetelen. 

 

 

2. Beroep 

Een kandidaat leerling topsport  zijn of haar ouders of voogd kan tegen de beslissing van de 

topsportcommissie beroep aantekenen per aangetekende brief met ontvangstbevestiging binnen 

een periode van 10 werkdagen te rekenen vanaf de dag die volgt op het versturen van de genomen 

beslissing.  Een bedrag van 250€ dient volgestort te worden op de rekening van GV.  

Het gemotiveerde beroep moet verstuurd worden in 2 ondertekende exemplaren naar de Technisch 
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Directeur Topsport, die deze zo snel mogelijk en ten laatste binnen 5 werkdagen overmaakt aan de 

betrokken beroepscommissie. 

2.1 Interne Beroepsprocedure  

De beroepscommissie organiseert een  interne hoorzitting binnen de 20 werkdagen na het 

doorsturen aan de beroepscommissie.  

De procedure verloopt volgens het principe van hoor en wederhoor. 

De voorzitter opent de zitting en vat de zaak samen. 

Vervolgens wordt de kandidaat topsporter en zijn of haar ouders/voogd gehoord.  

De voorzitter sluit de debatten. 

De commissie beraadslaagt en neemt haar beslissing aan de hand van een gewone meerderheid van 

de aanwezige leden.  

De stemming is geheim. In geval van pariteit geeft de stem van de voorzitter de doorslag. 

De commissie kan beslissen om een beroep te doen op een expert (zonder stemrecht) om een 

bepaald punt te verhelderen als zij dat nodig acht. In dat geval wordt de tegenpartij hiervan op de 

hoogte gebracht en een tweede zitting wordt voorzien, waarbij dezelfde principes van het recht op 

verweer worden gerespecteerd. 

 

2.2 Beslissing 

De voorzitter van het beroepscomité communiceert de beslissing binnen vijf werkdagen na de 

opstelling ervan aan de Technisch Directeur Topsport. De beslissing wordt zo snel mogelijk 

overgemaakt aan de tegenpartij, per aangetekende brief met ontvangstbevestiging. 

 

 

2.3 Externe Beroepsprocedure: BAS 

2.3.1: Samenstelling: 

De BAS wordt samengesteld overeenkomstig de op het ogenblik van het instellen van het beroep bij 

het BAS geldende reglementering 

2.3.2: Taken en Bevoegdheden: 

De BAS behandelt beroepen tegen de beslissingen van de Beroepscommissie.  


