Voorschriften voor de provinciale interclub 2016 – 2017
1. Ontmoetingen.
De wedstrijden moeten gespeeld worden op de dagen/uren voorzien in de officiële
kalender. Elke wijziging dient aan de interclubleider gemeld worden.
Zij mogen eventueel worden vervroegd of op een andere dag in dezelfde speelweek worden
gespeeld. Dit kan enkel na onderling schriftelijk akkoord van beide clubs, waarvan een kopie
naar de interclubleider moet gestuurd/gemaild worden (minstens 72 uren voor de
wedstrijd)
In heel uitzonderlijke gevallen mag dit akkoord worden vermeld op het wedstrijdblad de
dag van de ontmoeting zelf, de interclubleider moet dan wel op voorhand telefonisch
worden verwittigd.
In geen geval mag een ontmoeting worden uitgesteld naar een latere week, in heel
uitzonderlijke omstandigheden kan de interclubleider anders beslissen.
Indien weersomstandigheden (mist, ijzel, zware sneeuwval, ed.) de verplaatsing op de weg
onveilig maken, moet tenminste 30 minuten voor het normale vertrekuur de interclubleider
Hedwig Amelinckx of voorzitter Evert Iserentant telefonisch van de toestand verwittigd
worden. Zij zullen de gegrondheid van de aanvraag nagaan en een beslissing nemen.
2. Hoofdscheidsrechter
De taak van hoofdscheidsrechter wordt in principe uitgevoerd door een niet spelend lid van
de thuisploeg ofwel door de kapitein van deze ploeg met uitsluiting van elke andere
persoon. De hoofdscheidsrechter en de kapitein dienen tenminste 16 jaar oud te zijn, in
geval van jeugdploegen mag de kapitein natuurlijk jonger zijn, de hoofdscheidsrechter niet.
De scheidsrechterscommissie kan overgaan tot de aanduiding van een neutrale
hoofdscheidsrechter of een scheidsrechterteam voor een bepaalde ontmoeting. De
betrokken clubs worden hier niet op voorhand van verwittigd. De betrokken
scheidsrechters dienen in het bezit te zijn van een document dat hun aanstelling
bekrachtigd.
Een club kan voor een bepaalde wedstrijd altijd een neutrale hoofdscheidsrechter
aanvragen, de kosten vallen in dit geval voor de aanvrager.
De spelers dienen een identiteitsbewijs (identiteitskaart of eventueel aansluitingskaart)
voor te leggen aan de hoofdscheidsrechter. Gebeurt dit niet, dan moet dit op het
scheidsrechterblad vermeld worden.
Ten einde vele betwistingen uit te sluiten, wordt aan de bezoekers aangeraden een kopie
van een sterktelijst (Frenoy) voor te leggen. Leggen de bezoekers geen sterktelijst voor, dan
wordt dit best op het wedstrijdblad vermeld.
De bezoekende ploeg is verantwoordelijk voor het gedeelte van het scheidsrechterblad
waar de gegevens over de bezoekende ploeg worden ingevuld.

Het aansluitingsnummer, het volgnummer van de speler op de sterktelijst en zijn index
moeten vermeld worden op het scheidsrechterblad ( bij clubs die met het
computerprogramma werken, gebeurd dit automatisch )
Bij het invullen van het wedstrijdblad dient onderaan de afwezigheid van een speler gemeld
worden.
3. Mededelen en opsturen van wedstrijdbladen.
Vorig seizoen werd beslist dat het inbrengen van alle uitslagen, zowel de totaalstand als de
individuele uitslagen, verplicht is op de site Frenoy (zowel seniors, jeugd, veteranen en
dames), het competitieprogramma is nog steeds gratis beschikbaar voor alle clubs en is te
downloaden op http://competitie.vttl.be/tornooien/prgwedstrijden.html. , niet vergeten
ook het programma MS soap toolkit te installeren, dit dient om verbinding te maken met
Frenoy. Dit programma beschikt over een mode die de wedstrijdgegevens ter beschikking
stelt om onmiddellijk na de wedstrijd te uploaden naar Frenoy. Er moet wel internettoegang
zijn op dat moment.
Vanaf het seizoen 2016-2017 moeten er geen wedstrijdbladen meer verzonden worden
naar de interclubleider, enkel de wedstrijdbladen waar opmerkingen op worden vermeld,
dienen opgestuurd.
Wat wordt er verstaan onder opmerkingen:
-

Speler kwetst zich tijdens de wedstrijd.
Onregelmatigheden tijdens het betwisten van de ontmoeting.
Speler weigert verder te spelen.
Eén speler afwezig tijdens de interclub.
Speler te laat voor aanvang van de interclub.
Bye blad
Algemeen forfaitblad (door beide ploegen)
Moet er wel steeds gebeuren.
1. Er moeten steeds twee originele wedstrijdbladen ingevuld en ondertekend worden, één
door en voor de thuisploeg, één door en voor de bezoekers. De originele wedstrijdbladen
(gemaakt met het programma D’hulst of simplysoftware), met eventueel voorbehoud en
opmerkingen, worden door beide clubs tot het einde van het aan gang zijnde seizoen en het
daaropvolgend seizoen bewaard.
2. De thuisploeg zorgt ervoor dat het gedetailleerde wedstrijdblad voor zondagmiddag
12u00, wordt geüpload in de competitiesite (Frenoy), digitaal of manueel. Een boete is in de
boetelijst voorzien ( boetelijst code 01). Na de upload kan er geen wijziging meer
aangebracht worden aan het wedstrijdblad. Wijzigingen kunnen alleen aangebracht worden
door de interclubleider.

3. Indien er officiële scheidsrechters aanwezig zijn, is de thuisploeg verantwoordelijk voor
de upload in de competitiesite (Frenoy). In geval van gele en of rode kaarten, ook te
vermelden op het originele wedstrijdblad, moet de (officiële) hoofdscheidsrechter daarvan
melding maken aan de inter-clubleider.
4. Wat indien er geen digitaal wedstrijdblad gemaakt wordt? Het manueel gemaakt
wedstrijdblad wordt dan in drievoud opgemaakt. De wedstrijdbladen worden door de
hoofdscheidsrechter en beide kapiteins ondertekend. Bezochten en bezoekers krijgen elk
een kopie en bewaren de kopie gedurende twee seizoenen. De thuisploeg is er
verantwoordelijk voor om alle gegevens van het wedstrijdblad onmiddellijk na de wedstrijd
in de competitiesite (Frenoy) in te brengen, ook alle details. Deze wedstrijdbladen dienen
nog wel binnen de 24u00 worden opgestuurd naar de interclubleider Hedwig Amelinckx –
Brugstraat 70/201 – 9120 Beveren.
5. De desbetreffende boeten zijn van toepassing volgens de bestaande boetelijst.
Een kopie van de originele wedstrijdbladen kunnen te allen tijde opgevraagd worden, om
controle uit te voeren op de authenticiteit van dit blad.
4. Richtlijnen voor clubs welke tegen Welfare Oudenaarde spelen.
Elke club welke tegen TTC Welfare Oudenaarde speelt moet van elke speler de naam en
voornaam en geboortedatum opgeven. De spelers moeten minstens 16 jaar oud zijn en in
bezit van hun identiteitskaart. De namen van de spelers dienen te worden gemaild naar
hbw.oudenaarde@just.fgov.be of telefonisch op het nummer 055/33.87.13, dit voor
dinsdag 12u00.
Gevraagd wordt dat alle ploegen die tegen Welfare spelen zowel de thuis- als de
uitwedstrijden inbrengen op de site Frenoy.

5. Opmaken van de klassementen en controle
De controle van de interclub van een speelweek (opstelling van de ploegen e.d.) en het
opmaken van de rangschikking zal gebeuren in de erop volgende week. Alle overtredingen
zullen dan worden behandeld. De sancties, zowel op sportief als op administratief vlak,
worden onmiddellijk genomen en de rangschikking wordt aangepast terwijl de
reglementaire boete wordt toegepast. Alle beslissingen verschijnen in de TT info.
6. Bijkomende punten
Een speler die aansluit na de aanvang van de interclubcompetitie is speelgerechtigd van
zodra zijn naam op de sterktelijst (Frenoy) verschijnt.
De sterktelijst mag na 1 januari tijdens het aan de gang zijnde sportseizoen, niet meer
gewijzigd worden ( tenzij voor toevoeging van NG-spelers )

Alle spelers die in één ploeg aantreden in de interclub moeten in dezelfde sportuitrusting
aantreden, dwz met een shirt in de clubkleuren. Wij verwijzen hier verder uitdrukkelijk naar
artikel C3.1 van de sportreglementen.
Rook- en gsm verbod: het is ten strengste verboden in de speelzaal te roken, het gebruik
van gsm in de speelruimte is ten strengste verboden. De thuisploeg is verantwoordelijk voor
de controle op de naleving van deze verbodsbepalingen.
7. Sterktelijsten
Er dienen geen sterktelijsten meer opgestuurd te worden, de enige geldige sterktelijst is
deze van de site Frenoy. Volgende sterktelijsten kunnen op de site Frenoy aangemaakt
worden:
Seniors Heren – Seniors Dames – Jeugd (tot 18 jaar) – Veteranen
Een club zonder damesploeg ingeschreven in de competitie mag maximum 6 dames op de
herensterktelijst plaatsen. Indien er meer dames aansluiten zal de club aan de
interclubleider moeten laten weten wie niet op de herensterktelijst mag voorkomen. Voor
een club met een damesploeg mogen het aantal dames op de herensterktelijst onbeperkt
zijn.
8. Aansluitingen
Waar de nieuwe aansluitingen naar toe te sturen ( dus na de kalendervergadering )
• Aansluiting na minder dan 1 jaar onderbreking -> Hedwig Amelinckx
• Aansluiting na minstens 1 jaar onderbreking -> VTTL secretariaat te Brussel
• Nieuwe aansluiting (=eerste aansluiting bij de VTTL) -> Hedwig Amelinckx
In de drie gevallen is er geen medisch attest meer nodig.
9. Algemene opmerking
Het is vanzelfsprekend dat de interclubleider en de PC-leden ter beschikking staan aan de
clubs en hun leden voor alle inlichtingen en raadgevingen wat betreft de interclub en
andere manifestaties. Daarom vragen wij het telefoneren tijdens de avonduren en weekend
zoveel mogelijk te beperken.
10. Wedstrijdballen
Alle competitiewedstrijden in de Provincie Oost-Vlaanderen zullen gespeeld worden met
witte plastieken ballen.

Boetelijst 2016 - 2017
Code
Omschrijving
01 Uitslag niet tijdig meegedeeld (per wedstrijd) / ingebracht op frenoy
02 Uitslag foutief meegedeeld (per wedstrijd)
03 Te laat opsturen scheidsrechters-, forfait- of bye-blad (per blad)
04 Niet opsturen scheidsrechters-, forfait- of bye-blad binnen de 8 dagen
05 Niet opsturen scheidsrechtersblad binnen de 14 dagen
06 Niet opsturen scheidsrechters-, forfait- of bye-blad na 3 verwittigingen in TT Info
07 Niet reglementair scheidsrechtersblad gebruikt
08 Onvolledig/foutief ingevuld scheidsrechtersblad = 1 fout
09 Fout waarvoor bezoekende ploeg verantwoordelijk is
10 Onvolledig/foutief ingevuld scheidsrechtersblad >1 fout
11 Fouten waarvoor bezoekende ploeg verantwoordelijk is
12 Foutieve hoofdscheidsrechter
13 Hoofdscheidsrechter vermeldt overtreding niet op scheidsrechtersblad
14 Volgorde spelers niet overeenkomstig met de sterktelijst
15 Opstellen van niet gekwalificeerde speler
16 Speler 2 keer opgesteld in zelfde speelweek
17 Speler die identiteits- of lidkaart niet vertoont
18 Speler niet in clubuitrusting in interclub (per speler)
19 (Per) ontbrekend scorebord in interclub
20 Ontbreken van speluitrusting in wedstrijdzaal (per stuk)
21 Geen sterktelijst aanwezig in wedstrijdzaal
22 Niet naleven van rook- en/of GSM-verbod in de speelruimte
23 Eén speler afwezig tijdens een interclubwedstrijd
24 Twee spelers afwezig tijdens een interclubwedstrijd
25 Twee spelers afwezig tijdens een interclubwedstrijd in terugronde
26 Ploeg, laattijdig aanwezig, die geen 'laattijdigheid door overlast' kan inroepen
27 Ploeg,die geen 'laattijdigheid door overlast' kan inroepen in terugronde
28 Administratieve boete bij afwijzing van 'laattijdigheid door overmacht'
29 Ploeg die weigert verder te spelen
30 Niet betwiste wedstrijd door speler die weigert te spelen (per wedstrijd)
Niet gespeelde wedstrijd tijdens de interclubontmoeting (per wedstrijd), uitgezonderd
31 dokterattest attest binnen de 72u, verstuurd aan de interclubleider

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Forfait meer dan 48 uur bij voorbaat verwittigd
Forfait meer dan 48 uur bij voorbaat verwittigd in terugronde
Forfait meer dan 24 uur bij voorbaat verwittigd
Forfait meer dan 24 uur bij voorbaat verwittigd in terugronde
Forfait minder dan 24 uur bij voorbaat verwittigd
Forfait minder dan 24 uur bij voorbaat verwittigd in terugronde
Niet verwittigd forfait
Niet verwittigd forfait in terugronde
Algemeen forfait van een ploeg in interclub
Algemeen forfait van een ploeg in interclub in terugronde
Forfait in eindronde > 48 u bij voorbaat verwittigd
Forfait in eindronde < 48 u bij voorbaat verwittigd
Niet verwittigd forfait in eindronde
Geen/laattijdige verwittiging van onbeschikbaarheid van lokaal
Laattijdig opening van lokaal / laatijdige beschikbaarheid tafels
Sportmanifestatie met ontvangsten zonder toelating van P.C.
Elke andere sportmanifestatie zonder toelating van P.C.
Afwezigheid van een clubafgevaardigde op Stat. Alg. Vergadering
Afwezigheid op kalendervergadering
Laattijdig/niet insturen allerlei administratieve gegevens
Laattijdige betaling (> 30 dagen) van facturen
Ontstentenis v. hoofdscheidsrechter v. club met >3 ploegen in competitie
Onverwittigd forfait ingeschreven speler bij prov. organisatie

C.30.8.4
C.30.8.4
C.30.8.1
C.30.8.1
C.30.61
C.30.8.2
C.30.1
C.30.8.3
C.30.8.3
C.30.8.3
C.30.8.3
C.30.8.3
C.27.7.8
C.22.11
C.25.5
C.20.2
C.25.4
C.3.6
C.2.26.5
C.2.26.6
C.21.10
C.2.28.1
C.25.5
C.25.6
C.25.6
C25.10.2.1.2
C25.10.2.1.2
C25.10.2.2
C.26.1
C.26.2
C.26.2 bis
C.33.11
C.33.11
C.33.12
C.33.12
C.33.12
C.33.12
C.33.13
C.33.13
C.34.22
C.34.22
C.11
C.11
C.14.4
C.2.15/C.25.9
A.3.5
A.3.5

Bedrag
5,00
2,00
5,00
10,00
25,00
15,00
5,00
2,00
2,00
3,00
3,00
5,00
12,50
5,00
15,00
15,00
5,00
3,00
5,00
5,00
10,00
10,00
10,00
25,00
50,00
25,00
50,00
40,00
50,00
10,00
5,00
20,00
40,00
25,00
50,00
35,00
70,00
50,00
100,00
100,00
200,00
50,00
75,00
100,00
50,00
15,00
75,00
25,00
50,00
75,00
50,00
25,00
150,00
15,00

Nieuws uit de Provincie Oost-VLaanderen
Inschrijven voor het Provinciaal Criterium
kan ook via de site Frenoy

***

Lees aandachtig de voorschriften voor de Provinciale Interclub
want er zijn nieuwigheden.

***
Nieuw op de boetelijst!
Doktersattest voor spelers die stoppen
omwille van blessuur of ziekte

***
Clubs die een mededeling willen doen via TTINFO
sturen dat liefst aan
erwin.vandendaele12@gmail.com

SEIZOEN 2016 – 2017
PROVINCIAAL CRITERIUM: HEREN
ZONDAG 02 OKTOBER 2016
SPORTHAL DE KLUIZE, SPORTSTRAAT 5, 9860 SCHELDEWINDEKE (09/362 48 92)
AANVANG:

09.00 uur voor

HEREN NG en E

12.00 uur voor

HEREN D / C / B

___________________________________________________________________________

REGLEMENT
1. De inschrijvingen gebeuren per club door de clubverantwoordelijke (persoonlijke
inschrijvingen worden NIET aanvaard) en moeten per post of e-mail TEN LAATSTE
toekomen op WOENSDAG 28/09/2016 bij de HOOFDSCHEIDSRECHTER:

EVERT ISERENTANT
Mevr. Courtmanspark 38
9200 DENDERMONDE
E-mail: evert.iserentant@telenet.be

2. Het inschrijvingsgeld bedraagt € 7,50
Dit inschrijvingsgeld blijft verschuldigd ook bij niet deelname.
Het inschrijvingsgeld zal per factuur opgevraagd worden aan de club.
3. Omdat het spelsysteem niet toelaat om wijzigingen op het laatste moment door te voeren,
zal bij een niet verwittigd forfait of een forfait minder dan 24u op voorhand verwittigd, de
voorziene boete (€ 15,00) strikt toegepast worden.
4. Enkel spelers/speelsters die aangesloten zijn bij een Oost-Vlaamse club mogen deelnemen.
5. Er wordt gespeeld in poules, waarbij het aantal spelers per poule afhangt van het aantal
inschrijvingen per reeks.
6. Het Provinciaal Comité behoudt zich het recht voor, de formule volgens welke gespeeld
wordt, aan te passen aan het aantal deelnemers.
7. Het dragen van sportschoenen met spoorlatende zolen is NIET toegelaten.
8. Het gebruik van een GSM in de speelruimte is verboden.

9. De deelname aan dit criterium kan doorslaggevend zijn voor een eventuele selectie in de
Oost-Vlaamse ploeg bij Nationale - en/of VTTL - organisaties.
10. Gelieve de zaal “proper” achter te laten en geen afval te laten rondslingeren a.u.b.
11. Er wordt gespeeld met “Plastiek ballen Thibar***” tijdens het criterium.

PROVINCIAAL CRITERIUM ZONDAG 02 OKTOBER 2016 TE OOSTERZELE
CLUB:

CLUBNR:
OVL:…

Naam & voornaam:

Klasse

VERANTWOORDELIJKE CLUB:
HANDTEKENING:

HEREN
Lidnr.

NG

E

D

C

B

Bestemd voor de HOOFDSCHEIDSRECHTER:
EVERT ISERENTANT
Inschrijvingen toekomen ten laatste op:
woensdag 28 september 2016

SEIZOEN 2016 – 2017
PROVINCIAAL CRITERIUM: JEUGD – VETERANEN – DAMES
ZONDAG 16 OKTOBER 2016
SPORTHAL DE KLUIZE, SPORTSTRAAT 5, 9860 SCHELDEWINDEKE (09/362 48 92)
AANVANG:

09.00 uur voor

JONGENS/MEISJES: BENJAMINS – PREMINIEMEN
MINIEMEN – CADETTEN

10.00 uur voor

DAMES/HEREN: VETERANEN en DAMES NG

12.00 uur voor

JONGENS/MEISJES: JUNIOREN en -21

13.00 uur voor

DAMES D / C / B

___________________________________________________________________________

REGLEMENT
1. De inschrijvingen gebeuren per club door de clubverantwoordelijke (persoonlijke
inschrijvingen worden NIET aanvaard) en moeten per post of e-mail TEN LAATSTE
toekomen op WOENSDAG 12/10/2016 bij de HOOFDSCHEIDSRECHTER:
EVERT ISERENTANT
Mevr. Courtmanspark 38
9200 DENDERMONDE
E-mail: evert.iserentant@telenet.be
2. Het inschrijvingsgeld bedraagt

€ 5,00 voor de jeugdreeksen.
€ 7,50 voor de dames & veteranen

Dit inschrijvingsgeld blijft verschuldigd ook bij niet deelname.
Het inschrijvingsgeld zal per factuur opgevraagd worden aan de club.
3. Omdat het spelsysteem niet toelaat om wijzigingen op het laatste moment door te voeren,
zal bij een niet verwittigd forfait of een forfait minder dan 24u op voorhand verwittigd, de
voorziene boete (€ 15,00) strikt toegepast worden.
4. Enkel spelers/speelsters die aangesloten zijn bij een Oost-Vlaamse club mogen deelnemen.
5. Er wordt gespeeld in poules, waarbij het aantal spelers per poule afhangt van het aantal
inschrijvingen per reeks.
6. Het Provinciaal Comité behoudt zich het recht voor, de formule volgens welke gespeeld
wordt, aan te passen aan het aantal deelnemers.

7. Het dragen van sportschoenen met spoorlatende zolen is NIET toegelaten.
8. Het gebruik van een GSM in de speelruimte is verboden.
9. De deelname aan dit criterium kan doorslaggevend zijn voor een eventuele selectie in de
Oost-Vlaamse ploeg bij Nationale - en/of VTTL - organisaties.
10. Gelieve de zaal “proper” achter te laten en geen afval te laten rondslingeren a.u.b.
11. Er wordt gespeeld met “Plastiek ballen Thibar***” tijdens het criterium.

PROVINCIAAL CRITERIUM ZONDAG 16 OKTOBER 2016 TE OOSTERZELE
CLUB:

CLUBNR:
OVL:…

JEUGD
MEISJES

Naam & voornaam:

Klasse

Ben

VERANTWOORDELIJKE CLUB:
HANDTEKENING:

Lidnr.

Pm

JEUGD
JONGENS
Min

Kad

Jun

-21

Ben

Pm

Min

Kad

Jun

-21

Bestemd voor de HOOFDSCHEIDSRECHTER:
EVERT ISERENTANT
Inschrijvingen toekomen ten laatste op:
woensdag 12 oktober 2016

PROVINCIAAL CRITERIUM ZONDAG 16 OKTOBER 2016 TE OOSTERZELE
CLUB:

CLUBNR:
OVL:…

Naam & voornaam:

Klasse

VERANTWOORDELIJKE CLUB:
HANDTEKENING:

VETERANEN
DAMES EN HEREN
Lidnr.

+40

+50

+60

DAMES
+65

+70

+75

NG

D

C

B

Bestemd voor de HOOFDSCHEIDSRECHTER:
EVERT ISERENTANT
Inschrijvingen toekomen ten laatste op:
woensdag 12 oktober 2016

Oost-Vlaanderen

Beker O.VL.

Cleppe Hilaire, Westdijk 32 bus 2, 1880 Kapelle-Op-Den-Bos
GSM:0486/56.02.03 E.mail: Hilaire.cleppe@telenet.be

BEKER VAN OOST-VLAANDEREN 2016-2017
UITERSTE DATUM VAN INSCHRIJVING: 2 OKTOBER 2016.
Het inschrijvingsgeld voor dit seizoen blijft behouden op: 15 Euro per ploeg.
De bekerwinnaars ontvangen een aandenken en een geldprijs.

De geldprijs zal bepaald worden door het aantal inschrijvingen .
De voorrondes worden gespeeld a prorata van het aantal ingeschreven ploegen en met voorgift.
De finale gaat door op donderdag 23 maart 2017 om 20.00 uur. (Locatie nog te bepalen)
De beide bekerwinnaars dienen VERPLICHT deel te nemen aan de Beker van Vlaanderen op
01 Mei 2017. (verplaatsingskosten + maaltijden op kosten van de Provincie)
OPGELET: de volledige voorschriften van de interclub zijn van toepassing.
De eventuele boetes zijn deze van de boetelijst 2016 - 2017.
ER MOGEN GEEN DAMES INGESCHREVEN WORDEN BIJ EEN HERENPLOEG EN OMGEKEERD!!!

Inschrijvingen dienen toe te komen vóór 2 oktober 2016 bij:

Hilaire Cleppe
Westdijk 32 bus 2
1880 Kapell-Op-Den-Bos
GSM: 0486/56.02.03
e-mail: : hilaire.cleppe@telenet.be

Oost-Vlaanderen

Beker O.VL.

Cleppe Hilaire, Westdijk 32 bus 2, 1880 Kapelle-Op-Den-Bos
GSM:0486/56.02.03 E.mail: Hilaire.cleppe@telenet.be

OPROEP TOT KANDIDATUUR
Het Provinciaal Comite Oost-Vlaanderen is op zoek naar een club die zijn lokaal wenst ter beschikking te stellen voor
het organiseren van:

FINALE BEKER VAN OOST-VLAANDEREN
Op datum van donderdag 23 maart 2017 om 20.00 uur.
Het lokaal dient te beschikken over vier (04) tafels.
Clubs die bereid zijn om deze finale te organiseren kunnen hun kandidatuur indienen bij:
Hilaire Cleppe
Westdijk 32 bus 2
1880 Kapell-Op-Den-Bos
GSM: 0486/56.02.03
e-mail: : hilaire.cleppe@telenet.be

Inschrijvingsformulier Beker van Oost-Vlaanderen
A ploeg Heren

A ploeg Dames

1. …………………………….
2. …………………………….
3. …………………………….
Reserve. …………………….

1. ……………………………
2. ……………………………
3. ……………………………
Reserve. ……………………

B ploeg Heren

B ploeg Dames

1. …………………………….
2. …………………………….
3. …………………………….
Reserve. …………………….

1. ……………………………
2. ……………………………
3. ……………………………
Reserve. ……………………

Oost-Vlaanderen

Beker O.VL.

Cleppe Hilaire, Westdijk 32 bus 2, 1880 Kapelle-Op-Den-Bos
GSM:0486/56.02.03 E.mail: Hilaire.cleppe@telenet.be

TIJDSSCHEMA BEKER VAN OOST-VLAANDEREN 2015 - 2016
De eventuele voorrondes moeten gespeeld worden VOOR 12 november 2016.
De 1/8e finales dienen gespeeld te worden vóór 10 december 2016.
De 1/4e finales dienen gespeeld te worden vóór 21 januari 2017.
De 1/2e finales dienen gespeeld te worden vóór 25 februari 2017.
De finale wordt gespeeld op donderdag 23 maart 2017 om 20.00u .
De winnaars zijn verplicht deel te nemen aan de Beker van Vlaanderen op 1 mei 2017.
Vervoerskosten en eetmalen ter plaatse worden betaald door het PC OVL.
De locatie voor de finale en de geldpremie voor de winnaars worden bepaald op de
vergadering van het Provinciaal Comité van november 2016.
Voor elke ronde zal de thuisploeg drie (03) speeldatums opgeven aan de bezoekende ploeg.
De bezoekende ploeg mag uit deze drie (03) datums één (01) datum kiezen die voor hen het
beste past.
De datums moeten vallen voor de einddatum van de ronde.
Deze werkwijze zou het moeten toelaten aan de ploegen om de wedstrijden zonder
problemen af te werken.
Indien de beide ploegen GEEN overeenstemming bereiken dan zullen de BEIDE
ploegkapiteins zo snel mogelijk (EN VOOR DE EINDDATUM VAN DE RONDE) contact
opnemen met de verantwoordelijke (Hilaire Cleppe), die zal bemiddelen (en of eventueel
een speeldatum vastleggen).
De uitslag van de gespeelde wedstrijd dient zo snel mogelijk na de wedstrijd te worden
medegedeeld aan de verantwoordelijke (Hilaire Cleppe) het liefst per mail .
(hilaire.cleppe@telenet.be )
Het wedstrijdblad moet binnen de acht (08) dagen na speeldatum toekomen bij deze
verantwoordelijke.
De eventueel van toepassing zijnde boetes zijn deze van de boetelijst 2015 -2016.

VlaamseTafeltennisliga O.VL.
SPORTKALENDER SEIZOEN 2016 - 2017
08 - 17 juli
11-15 JULI 2016
24 JULI-29 JULI 2016
1-5 AUGUSTUS 2016
5-7 AUGUSTUS 2016
15-19 AUGUSTUS 2016
19-23 AUGUSTUS 2016
26-28 AUGUSTUS 2016
11 SEPTEMBER 2016
21-24 SEPTEMBER 2016
18 SEPTEMBER 2016

Europese jeugdkampioenschappe in Zagreb.
Zomer Sportkamp in Blankenberge

25 SEPTEMBER 2016
2 OKTOBER 2016

Driedelige Jeugdliga Oosterzele - Fase 1 - Prov O.VL.
Provinciaal Criterium Classementsreeksen Heren in Oosterzele

9 OKTOBER 2016
18 tot 23 oktober 2016

Nationaal Jeugdcriterium 1 fase - LLN ste
Europese kampioenschappe in Boedapes - Hongarije

16 OKTOBER 2016

Provinciaal Criterium leeftijdsreeksen (jeugd-veteranen-dames)

23 OKTOBER 2016
31 OKTOBER- 1 NOVEMBER 2016
31 OKTOBER- 4 NOVEMBER 2016
11 NOVEMBER 2016
13 NOVEMBER 2016
20 NOVEMBER 2016
27 NOVEMBER 2016
27 NOVEMBER 2016
4 DECEMBER 2016
18 DECEMBER 2016
27-30 DECEMBER 2016

Nationaal Veteranencriterium

Zomerstage -12 in Aarlen
Zomer Sportkamp in Herentals
A-tornooi TTC Sportline Torhout
Zomer Sportkamp -12 in Merelbeke
A-tornooi TTC Drive Oosten
A-tornooi The Charlies Wenduine
A-tornooi R.Sp. Vil. Charleroi
Belgium World Tour in De Haan
Kwalificaties Pre-Min. & Min. Nat. Jeugdcriterium - LLN 64

Internationaal Jeugdtornooi Namen
Herfst Sportkamp in Brugge
Vlaamse Jeugdkampioenschappen (L/K)
Herfstcriterium voor volwassen NG’s (WVL)
Nationaal Jeugdcriterium 2 fase - LLN de

Driedelige Jeugdliga Oosterzele - Fase 2 - Prov O.VL.
Herfstcriterium VTTL voor Veteranen (WVL)
Vlaams Jeugdcriterium 1 fase (Sporthal De Kluize ste Scheldewindeke-OVL)

Deel 1 Jeugdcompetitie -12 - Prov. O.VL.
Kerstage -12 in Merelbeke

7 JANUARI 2017
8 jANUARI 2017

Provinciaal Kampioenschap classementsreeksen Heren in Oosterzele
Provinciaal Kampioenschap Jeugd-Veteranen-Dames in Oosterzele

22 JANUARI 2017
22 JANUARI 2017
29 JANUARI 2017
5 FEBRUARI 2017
11-12 FEBRUARI 2017
19 FEBRUARI 2017
26 FEBRUARI 2017
26 FEBRUARI 2017- 3 MAART 2017
4-5 MAART 2017
12 MAART 2017
12 MAART 2017
19 MAART 2017
24 MAART 2017
26 MAART 2017
3-7 APRIL 2017
8-9 APRIL 2017
9-14 APRIL 2017
19-23 APRIL 2017
23 APRIL 2017
30 APRIL 2017
30 APRIL 2017
1 MEI 2017
6 MEI 2017
6 MEI 2017        
7 MEI 2017
7 MEI 2017
14 MEI 2017
28 MEI 2017
2-5 JUNI 2017

Vlaams Jeugdcriterium fase 2 in Internationale Sporthal de Schiervelde Roeselare (WVL)
A-tornooi Centre Manage
Nationaal Jeugdcriterium 3 fase - LLN de
Vlaamse Kampioenschappen ABCDE in Internationale Sporthal Schiervelde Roeselare (WVL)
Nationale Jeugdkampioenschappen - LLN

Deel 2 Jeugdcompetitie -12 - Prov. O.VL.
Nationale Kampioenschappen B C D E dubbels - LLN
Krokusstage -12 in Aarlen
Nationale Kampioenschappen A Kampioenschap van België reeks A enkel
Lentecriterium Veteranen VTTL (VLB)

Driedelige Jeugdliga Oosterzele - Fase 3 - Prov O.VL.
Vlaams Jeugdcriterium 3 fase (Sporthal Extra Time de Hoboken- Antw.)

Beker van Oost-Vlaanderen Finale
Nationale Kampioenschappen Veteranen - LLN
Paas Sportkamp in Lede
Internationale van Luik
Paastage -12 in Aarlen
ITTF Junior & Cadet Open (Spa)
Vlaamse Kampioenschappen Veteranen - Trofee Roger Toussein (Sporthal Meos Maldegem)
Lentecriterium Veteranen (VLB)

Deel 3 Jeugdcompetitie -12 - Prov. O.VL.
Beker van Vlaanderen (VLB)
Nationale Eindronden Interclub Finales

Provinciale eindrondes in Oosterzele
Nationale Top 12 Jeugd - LLN
Nationale Eindronden Interclub Veteranen
Nationale Kampioenschappen B C D E enkels
Finale Vlaams Jeugdcriterium in Sporthal Redingenhof Leuven (VLB) 65
Youth Cup Hasselt

meer info, zie www.vvtl.be onder rubriek agenda

