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                     28 juni 2022  

 

Persbericht 

Kristof Vliegen, nieuwe Technisch Directeur van BATD 

 

BATD is verheugd de komst van haar nieuwe Technisch Directeur, Kristof Vliegen, aan te 

kondigen. 

Kristof Vliegen hoeft niet voorgesteld te worden! Iedereen herinnert zich deze uitzonderlijke 

speler en zijn overwinning in Luik, tegen Lleyton Hewitt, in de vijfde mach in Davis Cup tijdens 

een confrontatie België-Australië. Een onvoorspelbare speler, werd er gezegd, in zijn manier 

van spelen; een Top 30 met een "vurig temperament" wiens beste herinneringen zijn "zijn 

overwinning op Marat Safin in Monte Carlo of die behaald in drie straight sets tegen Richard 

Gasquet op Roland-Garros. 

BATD en Kris kennen elkaar al heel lang. In 2007 is Kris inderdaad als speler toegetreden tot 

de professionele structuur van de BATD-groep. 

Vandaag is BATD trots deze geweldige speler opnieuw in haar rangen te hebben en, 

enthousiast om met hem samen te werken als Technisch Directeur en een project uiteen te 

zetten dat tennis op nationale en internationale schaal promoot, ten voordele van jong en 

minder jong.  

Ons doel is een waar dag-competitieprogramma aan te bieden. Dit programma richt zich 

voornamelijk tot jonge spelers met een topsport statuut evenals tot spelers die op nationaal 

niveau, op het ITF- en WTA- en/of ATP-circuit wensen vooruitgang te boeken.  

Het gaat om een globaal project met uiteraard training op alle speeloppervlakken (in de 

verschillende BATD-clubs kan men inderdaad spelen op green set, tapijt, gravel) maar ook 

fysieke training, technische en tactische analyse dankzij een doeltreffend videosysteem en, 

indien nodig, follow-up in toernooien. De « BATD Tour 2022 » en de organisatie van 3 Tennis 

Europe wedstrijden voor -12 en één voor -16 is in dit opzicht een geweldige kans om onze 

jongeren op nationaal niveau vooruit te helpen en hen in het « internationale » circuit te 

lanceren. 

We willen ook dag-trainingen bieden voor « seniors » (want vanaf 35 jaar zit je in het ITF 

« seniors » circuit) die vooruitgang willen boeken, willen trainen of fit willen blijven voor 

toernooien in België of in het ITF-circuit.  

Het spreekt voor zich dat Kris ook een van de steunpilaren zal zijn van onze 

competitietrainingen in de late namiddag en/of avond in verschillende BATD-scholen. 
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De bevordering van het tennis in het algemeen, van de competitie in het bijzonder is altijd een 

van de belangrijkste doelen van de BATD-groep geweest, omdat wij ervan overtuigd zijn dat 

het nastreven van dergelijke ambities bijdraagt tot het opbloeien van het kind en de 

volwassene door hen het plezier van het spel mee te geven. De komst van Kris als Technisch 

Directeur zal ons zonder twijfel en zelfs nog meer toestaan onze missie voort te zetten: 30 jaar 

promotie van de sport, spelers, leraars, generatie op generatie, evenementen en een filosofie 

die niet verandert: strengheid ten dienste van de passie voor sport in het algemeen, en tennis 

in het bijzonder.  

Karine de Bodt-Biver 

Voorzitter BATD 

 

 

BATD en mezelf gaan al vele jaren terug van in de tijd dat ik zelf nog speelde. Toen heeft BATD 
mij persoonlijk geholpen om mijn carrière uit te bouwen en ook verder te zetten met de juiste 
mensen rondom mij.  

Karine en ik hebben enkele jaren geleden ook al contact gehad maar op dat moment was het 
voor mij niet mogelijk om in te gaan op het voorstel. Ik was toen nog bezig met de broertjes 
Griekspoor, ik reisde veel en kon dus onmogelijk mij 100% inzetten voor het project. 
Ondertussen is er veel veranderd en ik kan dus ook alleen maar blij zijn met de interesse die 
Karine en de BATD voor mij hebben om een samenwerking aan te gaan.  

De ambities zijn heel duidelijk met het uiteenzetten van een project op lange termijn met 
vandaag de jeugd die er al is op de verschillende BATD-tennisscholen. Het is ook de bedoeling 
om overdag te gaan werken met talenten die een topsportstatuut bezitten door de AFT of 
tennis Vlaanderen of kinderen die midden jury doen en dus overdag de mogelijkheid hebben 
om te trainen. Dit project is niet alleen voor de jeugd maar ook voor senioren/volwassenen 
die bijvoorbeeld ook ambities hebben om toernooien te gaan spelen in het binnenland of 
buitenland. Volwassenen mogen zeker niet vergeten worden in het project. 

Bij BATD gaan werken is als een beetje thuiskomen, ik ken 80% van de mensen die er werken, 

ik ken de verschillende clubs en zal dus zo goed als mogelijk mij inzetten om resultaten te 

behalen op korte en lange termijn.  

Kristof Vliegen 

Technisch Directeur BATD 

 

 


