
 
  

  

Vergadering der kapiteins  
  
 

 

1) Samenstelling van de ploegen 
 

Gulden regel : De samenstelling van de ploeg is de verantwoordelijkheid van de kapitein, in 

samenspraak met zijn ploegmaats. 

 

Michèle mengt zich initieel niet met de samenstelling van de ploeg. De kapiteins dienen de 

samenstelling van hun ploeg per e-mail aan Michèle Messiaen 

(Michele.Messiaen@rvponp.fgov.be) te sturen ten laatste de maandagmiddag van de 

interclubweek. Dit betekent dat de ploegsamenstelling van interclubweek 3 wordt afgesproken 

ten laatste op de interclubdag van week 2. 

 

Wanneer Michéle alle ploegsamenstellingen heeft zal ze tussenkomen ingeval van een 

probleem met de klassementen of bij een probleem dat op de laatste moment ontstaat.  

 

In bijlage zal elke kapitein een tabel vinden in zijn farde in 5 exemplaren. Met deze tabel kan 

de kapitein lang op voorhand zijn selecties plannen en gevat anticiperen op de weken 

waarvan de selectie moeilijk zal zijn. 

 

Afwezigheden: 
De kapiteins dienen een zo best mogelijke kijk te hebben op de beschikbaarheid van hun 

medespelers. De lang op voorhand gekende afwezigheden moeten door de spelers zelf op de 

voorzienewebpaginavandeclubingevuldteworden (http://www.hurricane.be/nl/afwezigheden) 

en moeten ook zo vlug mogelijk mondeling of per mail aan de ploegkapitein èn Michèle 

medegedeeld te worden.  

 

Voor de onvoorziene afwezigheden: zie punt 2. 

 

Versterken van een ploeg: 
 

Wanneer je je ploeg wenst te versterken voor een belangrijke wedstrijd probeer je dit te 

regelen met de kapitein(s) onderling. Michèle dient ook verwittigd te worden ten einde te 

kunnen verifiëren of alles in orde is met de klassementen. 

 

Alle spelers krijgen een kalender bij aanvang van het seizoen.  

Beter voorkomen dan genezen : maak gebruik van uw kalender.  

De kalender van elke ploeg kan gedownload worden op 
http://www.hurricane.be/nl/ploegen_kalenders  



http://compose.mail.yahoo.com/?To=Michele.Messiaen@rvponp.fgov.be
http://www.hurricane.be/nl/afwezigheden
http://www.hurricane.be/nl/ploegen_kalenders


 



2) In laatste instantie opduikende problemen 
 

Wanneer er een onverwacht probleem opduikt, nadat de ploegsamenstelling aan Michèle werd 

verzonden op maandagmiddag, dienen de spelers eerst en vooral hun kapitein te verwittigen. 

Wanneer het mogelijk is de onbeschikbare speler te vervangen door een reservespeler, zal de 

kapitein zo vlug mogelijk de nieuwe ploegsamenstelling doorsturen naar Michèle. 

 

Wanneer de kapitein zijn speler niet kan vervangen of wanneer er te weinig tijd is vóór de 

wedstrijd, dient hij Michèle Messiaen zo vlug mogelijk te verwittigen (Tél. : 0486 67 72 17). 

Michèle zal dan de beste oplossing zoeken omdat zij een overzicht heeft van alle 

ploegsamenstellingen en eventuele reservespelers. 

 

3) Hoe een wedstrijdblad invullen ? 
 

 

Hierboven een bijna volledig ingevuld wedstrijdblad als voorbeeld en elke kapitein zal zo een 

voorbeeld in zijn farde vinden. 

 

In het rood de informatie die dient ingevuld te worden vóór aanvang van de wedstrijd. In het 

groen de informatie die de kapitein van de tegenstanders dient in te vullen vóór aanvang van 

de ontmoeting. Wat in blauw staat dient na de wedstrijd ingevuld te worden. Tijdens de 

wedstrijd vul je natuurlijk de scores in... 



 
 

4) Meedelen van de resultaten 
 

Na elke thuiswedstrijd dienen de kapiteins de interclubverantwoordelijke te verwittigen en 

hem het resultaat van de wedstrijd mede te delen. Voorbeeld : « Wedstrijdnummer X-007, 

Hurricane ‘E’ tegen Den Hoek ‘C’, Hurricane wint 16-0 ». 

 

Vergeet niet de resultaten door te bellen en klaar en duidelijk het wedstrijdnummer, de 

ploegen en het eindresultaat te vermelden. 

 

Het dubbel van het wedstrijdblad (2
de

 blad van de 3) dient aan de tegenstander gegeven te 

worden en het origineel en het 3
de

 blad moet de kapitein in de brievenbus van de club 

deponeren of eigenhandig aan Michèle geven. Bij uitwedstrijden moet dus enkel het 2
de

 blad 

in de brievenbus gestopt worden. 

 

Te contacteren personen : 
 

 Verantwoordelijke op provinciaal niveau : 

 Marc Janssens :  

 Bij voorkeur per e-mail : marc.janssens100@skynet.be  

 Telefoon (GSM) : 0478-22-22-78 

 

 Verantwoordelijke op landelijk en nationaal niveau (enkel Heren A) : 

 Herman Lemmens : 

 Telefoon : 03-488-55-90 

 E-mail : hermanlemmens@vttl.be 

 

 

5) Sterktelijst 
 

De kapiteins dienen steeds de laatste versie van de sterktelijst in hun bezit te hebben. Deze 

sterktelijst is beschikbaar in de farde van de kapiteins, die dus wordt overhandigd aan het 

begin van het seizoen. 

 

Als de sterktelijst wijzigt zal Michèle u een aangepast exemplaar bezorgen. 

 

 

6) Traditie 
 

Het is de gewoonte dat na de interclub de thuisploeg een glas drinkt in gezelschap van de 

bezoekers. Hurricane wenst deze aangename gewoonte verder te zetten en vraagt dan ook aan 

de kapiteins om erover te waken dat dit gebeurt. Elke speler wordt dus verzocht een kleine 

som te voorzien om de kosten te dekken gelinkt aan deze traditie. 
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