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Het reglement in
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Hoe vul ik de
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De vaste
speelkalender.
Laat van je
horen!

HET REGLEMENT IN DE
PRAKTIJK.
De Zuiderkempen is weliswaar een recreatieve competitie,
hetgeen niet wegneemt dat er afspraken nodig zijn om fair
play & speelplezier te vrijwaren.
Het is alweer eventjes geleden en daarom frissen we het
reglement graag even op.
In de praktijk kan je volgende checklist hanteren :
Staan al de spelers die meedoen aan de ontmoeting die
dag op de spelerslijst ?
Voldoen alle spelers aan de reeksvoorwaarden?
Staan alle spelers correct opgesteld op het veld?

Op www.dezuiderkempen.be/reglement, vind je het volledige
reglement terug.
Wij raden jou zeker aan dit door te nemen alvorens je de 1ste
ontmoeting aanvat.

HOE VUL IK DE UITSLAG IN?
We hebben een apart document gemaakt waarin het invullen
van de uitslag stap per stap wordt uitgelegd. Je kan dit
document

steeds

raadplegen

op

de

pagina

de

kapitein

kunnen

Het

invullen

gebeurt

of

kapitein

van

www.dezuiderkempen.be/uitslagen.
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steeds

clubverantwoordelijke

als

op

de

pagina

'UITSLAGEN'.

door

de

clubverantwoordelijke

de

thuisclub.

Het uitslagenblad is zo opgesteld dat het in het rood aangeeft
wanneer er bvb sprake is van een verkeerde opstelling van de
spelers.

Op

deze

manier

kan

je

dus

nog

tijdig

de

fout

corrigeren.
Om deze reden, is het aangewezen om de spelers op het
uitslagenblad in te vullen vóór aanvang van een wedstrijd. Dit
kan je met je GSM, een tablet of een PC.
Van zodra een wedstrijd afgelopen is, open je opnieuw het
uitslagenblad, vul je de uitslag in en bewaar je deze.

DE VASTE SPEELKALENDER.
Tot en met 31 mei had elke club & speler de mogelijkheid om
een ontmoeting waar nodig te verplaatsen. Na deze datum
geldt er een vaste speelkalender.
De vaste speelkalender in De Zuiderkempen is er in het
bijzonder gekomen uit respect voor de deelnemende spelers die met hun hele ploeg hun agenda schikken - alsook de clubs
- die terreinen vrijmaken en een hapje voorzien.
Als organisatie van deze competitie streven wij de continuïteit
van de vaste speelkalender na.
Kan een ontmoeting alsnog niet doorgaan, heeft dat een
forfait uitslag tot gevolg in hoofde van de niet spelende ploeg.
Omdat wij uiteraard het uitschrijven van een forfait willen
vermijden, hebben wij de mogelijkheid van het inzetten van
reservespelers zeer ruim opgevat : élk clublid kan invallen voor
zover er rekening wordt gehouden met de reeks. Wij hopen dan
ook dat, wanneer er een te kort is aan spelers, er spontaan een
beroep wordt gedaan op reservespelers. Deze kunnen op elk
moment van het seizoen aangevuld worden, via het bestuur
van De Zuiderkempen.
En zo leer je soms nieuwe clubleden kennen en kan een speler
kennismaken met De Zuiderkempen!

LAAT VAN JE HOREN!
Heel wat spelers volgen reeds het reilen & zeilen op facebook
en instagram.
Dit forum is er voor jullie!
Laat ons weten hoe leuk de ontmoeting was. Post een foto
waar de sfeer ervan afspat. Laat zien hoe tof het wel is op je
club. Laat ons meevoelen hoe verbroederend de ontmoeting
was...
Lukt het niet om rechtstreeks te posten? Bezorg ons dan je
bericht en/of foto via e-mail, messenger of whatsapp. Wij
zullen deze dan met alle plezier posten!

Rest

er

ons

enkel

nog

jullie

veel

speelplezier,

fijne

ontmoetingen & spannende matchmomenten toe te wensen!

Sportieve
groeten!
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