
Afspraken poules Noorderkempen 

Respecteer het reglement: 

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

van de Noorderkempen. 

De wedstrijddata staan vermeld op de website van de Noorderkempen. 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 denoorderkempen@gmail.com of bel 

Sigrid Siwek 0497 39 50 10. 

Reserveren van terreinen: 

Reserveren van de terreinen doen jullie zelf: de ploegkapiteins krijgen hiervoor 

machtiging. 

Hoe reserveren? Niet via de app maar log aan via je account 

op www.tennisvlaanderen.be. 

Je klikt op ‘reserveer een terrein’ en kiest ‘activiteit’ in dit geval ‘poules 
Noorderkempen’. Reservatie via de TV app gaat niet voor activiteiten. Enkel 

personen met extra machtiging kunnen een activiteit reserveren. (meer info zie 
onderaan dit document) 

Tennisballen: 

OXACO-TC zorgt voor tennisballen voor de thuiswedstrijden; 1 doos ballen per  
(poule)ploeg. 

Je vindt deze in het kastje tennis in het sproeikot, met sticker ‘poule + naam 
kapitein’. De code van het slot wordt je via mail meegedeeld. Hou deze enkel 
voor jezelf. 

Leg ofwel de ballen na de wedstrijd terug, ofwel verdeel je deze onder de 
geïnteresseerde spelers van je ploeg. In dat laatste geval schrijf je €5/doos over 

naar BE28 0018 7682 5920 OXACO Tennis. Vermeld in de mededeling ‘aankoop 
tennisballen door interclubploeg’.  
Aan de kast met ballen hangt ook een QR-code die je kan gebruiken om de 

betaling direct online te regelen. 
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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 ‘poule Noorderkempen’.  
 

Voor poule Noorderkempen reserveer je 2 uur. Bij voorkeur terrein 2 of 3 (= all 
weathers). Het maximaal aantal reservaties gelijktijdig voor activiteiten (bv. 
lessen, poules, clubavond, all weathers en gravel samen = 3. Gelieve hierop te 

letten! 

Graag ook bij je reservatie bij ‘opmerking’ toevoegen ‘wie tegen wie speelt’, zie 
voorbeeld hieronder. Op deze manier is het voor ons duidelijk en ook voor jullie 

wie waarvoor reserveerde. 



 

 

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. 

Veel tennisplezier! 

Het Oxaco tennisbestuur 

 


