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De inschrijvingen
zijn gestart!

gezondheid toe, zodat je je geliefde sport
kan blijven beoefenen

en uiteraard ook

het volgende seizoen kan deelnemen aan
De Zuiderkempen.

Nieuwe reeksen.
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dat

2021
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een

rollercoaster is geweest voor elk van ons. Maar we zijn blij
dat, ondanks de restricties, de ontmoetingen steeds zijn
kunnen doorgaan.
En dat heeft uiteraard allemaal te maken met jullie niet
aflatend enthousiasme!
Hou dat enthousiasme goed vast & schrijf je nu in met een
ploeg voor deelname aan het volgende seizoen!

Schrijf je nu in via
je clubverantwoordelijke!

DE INSCHRIJVINGEN ZIJN
GESTART!
Heb je jouw ploegje al klaar of ben je nog nieuwe ploegleden
aan het warm maken? Je hebt nog tot en met 31 maart om je
ploeg in te schrijven.
Bezorg je clubverantwoordelijke alle gegevens : persoonlijke
gegevens

van

de

ploegleden,

naam

kapitein,

voorkeur

speeldag thuisontmoetingen, ... en dan doet hij/zij verder het
nodige.
De gegevens van je clubverantwoordelijke vind je terug op
www.dezuiderkempen.be/clubs.
Op 1 april sluiten wij definitief de inschrijvingen af. Dit
betekent dat enkel de ploegen die op deze datum online
ingeschreven zijn, zullen kunnen deelnemen, dit om tijdig de
kalender te kunnen opstellen.

NIEUWE REEKSEN
Dit seizoen passen wij enkele reeksen aan, dit om tegemoet
te komen aan de vraag van de spelers & het aanbod te
actualiseren.
Zo hebben wij de reeks GEMENGD, waarbij er 4 enkelmatchen
en 2 dubbelmatchen worden gespeeld, uitgebreid met de
reeks tot maximum 30 punten, zodat ook startende spelers
kunnen deelnemen.
In de reeks DUBBEL HEREN, waarbij er 4 dubbelmatchen
worden gespeeld, hebben we een puntencriterium ingevoerd,
om tegemoet te komen aan de vraag van startende spelers
of spelers met een lager klassement. Vandaar dat er een
reeks tot 30 punten werd ingevoerd, zowel bij de Dubbel
Heren Open leeftijdscategorie als bij de Dubbel Heren 45+.
And last but not least, komen wij graag tegemoet aan de
vraag van de dames die inmiddels al jaren een vaste waarde
zijn in deze competitie : een nieuwe reeks DUBBEL DAMES 60+
werd in het leven geroepen.
Een overzicht van het volledige aanbod vind je terug op
www.dezuiderkempen.be/reeksen.

Zo, nu ben je weer helemaal bij en kan je, samen met je
ploegleden, aftellen naar de start van het nieuwe seizoen!

Heb je vragen en/of opmerkingen?
Dan kan je ons nog steeds bereiken via de gekende kanalen :
via het contactformulier op de website, via
dezuiderkempen@gmail.com of via gsm.
Ben je dit seizoen geen clubverantwoordelijke of kapitein,
maar ontvang je graag verder de nieuwsbrief? Laat ons dit
dan zeker weten door een mailtje te sturen of een bericht na
te laten op het contactformulier.

Sportieve
groeten!
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