
REGLEMENT POULES 

1. Iedere speler/speelster in je poule moet 2 x uitgenodigd worden (heen/terugwedstrijd). Deze 2 
wedstrijden worden NIET op 1 dag gespeeld! 
 

2. Startdatum poules : 1 juni 2018 
Einddatum poules 20 juli : alle poules moeten voor deze datum gespeeld zijn, daarna spelen de 
poulewinnaars tegen elkaar. 
 

3. Het resultaat van iedere gespeelde wedstrijd wordt ONMIDDELLIJK via sms/mail  
doorgestuurd met vermelding van de reeks, naam van de spelers, de winnaar en het resultaat 
Voor de meisjesreeksen naar Laurine : laurine.gumienny@gmail.com of 0478 83 91 28 
Voor de jongensreeksen naar Jeroen :  jeroen.geebelen@hotmail.com of 0470 32 71 46 
Voor de U9 naar Rita : menconirita@skynet.be of 0496 04 09 61 
Bij vragen/problemen graag een mail naar Carlo : giancarlo_basile@hotmail.com 
 

4. De eindwinnaars van iedere poule spelen de finale tegen elkaar op de laatste dag van het groot 
kamp (winnaar speelt altijd tegen finalist). Er is een prijs voorzien voor iedere winnaar/finalist van 
elke poule + nog een prijs voor de eindwinnaars van de reeksen . De poules worden gespeeld naar 
volgend systeem : 
Voorronde : 
Winnaar/finalist U9 C spelen tegen de winnaar/finalist U9 B en die spelen dan tegen de winnaar/ 
finalist U9 A  = de winnaar/finalist hiervan zijn de finalisten voor het clubkampioenschap U9 
 
Winnares/finaliste M11 C spelen tegen de winnares/finaliste M11 B en die spelen dan tegen de 
winnares/finaliste M11 A  = de winnares/finaliste hiervan zijn de finalisten voor het 
clubkampioenschap M 11. 
 
Winnaar/finalist J11 B spelen tegen winnaar/finalist J 11 A  = de winnaar/finalist hiervan zijn de 
finalisten voor het clubkampioenschap J 11 
 
Winnares  M 13  speelt  tegen Houben Hjoshe voor het clubkampioenschap M13 
 
Winnaar/finalist MJ13 zijn de finalisten voor het clubkampioenschap J 13 
 
Winnares/finaliste M15 B spelen tegen winnares/finaliste M15 A  = de winnares/finaliste hiervan 
zijn de finalisten voor het clubkampioenschap M 15 
 
J15 spelen de finale voor het clubkampioenschap 
 

Om de winnaar/winnares  te bepalen bij gelijke stand wordt geteld wie de meeste setten, en bij 

gelijk aantal setten, wie de  meeste spelletjes behaald heeft (dus juiste score doorgeven!) 

 

Als een winnaar/finalist van de poule niet kan meedoen aan de finales, dan krijgt hij/zij wel een 

prijs als poulewinnaar, maar zijn/haar plaats wordt ingenomen door de volgende finalist(e). 

Er is dus een prijs voor de poulewinnaar/winnares en nog  een prijs voor de clubkampioen/e. 

 

Als iemand meermaals weigert in te gaan op de uitnodiging om te spelen, moet je hiervoor  Carlo 

Basile verwittigen. Iedere niet-gespeelde match geldt als verloren. 

Bij discussie over het reglement is enkel het trainersteam bevoegd om hierover te beslissen. 

 

DENK ER AAN : WINNEN IS PLEZANT MAAR VOORAL HET (SPORTIEF)SPELEN BLIJFT BELANGRIJK ! 
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