
Afspraken Interclub Noorderkempen en Zuiderkempen 2021 

Respecteer het reglement: 

Respecteer zowel het clubreglement (o.a. schoeisel) als het competitiereglement 

van Noorderkempen of Zuiderkempen. 

De wedstrijddata staan vermeld op de website van de Noorder/Zuiderkempen. 
Indien een thuiswedstrijd dient verplaatst, bezorg je de nieuwe datum uiterlijk 

31 mei aan Godfried Frère (onze clubverantwoordelijke), 
godfriedfrere@gmail.com 

Indien één van de basisspelers niet kan, kan deze worden vervangen door een 

speler vermeld in de spelerslijst van de club mits het leeftijdscriterium en het 
puntencriterium worden gerespecteerd. De vervanger mag wel niet spelen als 
basisspeler in dezelfde poule. 

Wil je iemand laten toevoegen aan de spelerslijst Noorderkempen? Bezorg 
zijn/haar naam aan Godfried voor 31 mei. Nadien is toevoeging enkel mogelijk 

door de organisatie zelf. Mail dan naar dezuiderkempen@gmail.com of bel Sigrid 
Siwek 0497 39 50 10. 

Tennisballen: 
OXACO-TC zorgt voor tennisballen voor de thuiswedstrijden Interclub. Je vindt 

deze in het kastje tennis in het sproeikot, met sticker ‘interclub + naam 
kapitein’. De code van het slot wordt je door het clubbestuur meegedeeld: hou 

deze enkel voor jezelf. 
Leg de ballen na de wedstrijd terug; indien je merkt dat ze niet meer bruikbaar 
zijn voor interclub, doorstreep ‘interclub’. 

Maaltijden:  
Het is gebruikelijk dat de spelers na de wedstrijd op de club blijven eten.  
Oxaco tennis zorgt hiervoor. De club betaalt de maaltijden (thuis- en gastploeg). 

Supporters kunnen ook blijven eten, maar betalen zelf. Om te zorgen dat alles 
vlot verloopt, graag op woensdag voorafgaand - via SMS naar Johny (0473 87 17 

25)  - vermelding aantal eters en bevestigen via mail op: 
capenberg.jt@gmail.com  

Reserveren van terreinen: 

Reserveren van de terreinen gebeurt door de clubkapitein: hij/zij heeft 

machtiging  via zijn/haar account op www.tennisvlaanderen.be en dus niet via de 

app. 

Je klikt op ‘reserveer een terrein’ en kiest ‘activiteit’ in dit geval ‘interclub 
Noorder- en Zuiderkempen’ of ‘Interclub Tennis Vlaanderen’. Reservatie via de 
TV app gaat niet voor deze reservatie van een activiteit.  
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Je kiest een datum, een uur (uren) en een terrein (terreinen). 
Dan kies je ‘activiteit’ en soort activiteit. In dit geval ‘interclub Noorderkempe en 
Zuiderkempen’ of Interclub Tennis Vlaanderen’. Graag ook bij ‘opmerking’ 

toevoegen ‘wie tegen wie speelt’, zie voorbeeld hieronder. Op deze manier is het 
voor ons duidelijk en ook voor jullie waarvoor er is gereserveerd. 

Voor Zuiderkempen dubbel dames en dubbel gemengd (4 dubbels) reserveer je 2 

terreinen, voor 4u. Bij voorkeur terreinen 2 en 3 (= all weathers). 
Voor heren Noorder- en Zuiderkempen (4 enkels, 2 dubbels) reserveer je 3 

terreinen, voor 4u. Bij voorkeur terreinen 1 tem 3.  

Op zaterdag zijn er (tot eind juni) ook lessen. Deze gaan door op terrein 1. Is 

ook een ‘all weather’ terrein, wat uiteraard de voorkeur geniet voor ‘activiteiten’ 

die op vaste tijdstippen doorgaan. Indien droog weer wordt voorspelt, kan de 

lesgever mogelijks zijn reservatie wijzigen naar een gravel terrein. Contacteer 

hiervoor Didier, didier.vanderghote@skynet.be of 0494 83 48 42. 
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Wijzigingen naar een ander moment op dezelfde dag, kan je eenvoudig door het 

uur te wijzigen. 

Wijziging naar een andere dag doe je door de oorspronkelijke reservering te 

schrappen en een nieuwe te registreren. 

Heb je vragen, contacteer Godfried Frère, godfriedfrere@gmail.com, +32 486 20 

72 33 

mailto:godfriedfrere@gmail.com


Veel tennisplezier! 

Het Oxaco tennisbestuur 

 


