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INTERCLUB 2021 - GEWEST LIMBURG  

                              EXTRA COVID-19 AANPASSINGEN 

1.1. ALGEMENE BEPALINGEN 

✓ Start interclub: zaterdag 1 mei 

• Zelfs indien horeca niet zou kunnen opstarten  

• Zelfs als er niet indoor kan gespeeld worden 

1.2. JEUGD 

✓ EXTRA SPEELDAG op woensdag 5 mei en  donderdag 13 mei (Hemelvaartsdag) voor een aantal afdelingen. 

✓ Uitgestelde ontmoetingen in te halen vóór de laatste pouledag. 

✓ 1 ploeg per poule plaatst zich voor de eindronde 

✓ Extra specifieke richtlijnen m.b.t. de organisatie zullen gecommuniceerd worden vanaf het ogenblik dat er 

meer duidelijkheid is over de coronamaatregelen. 

1.3. VOLWASSENEN 

 

✓ Eerste speeldag in H35, D35 en D45 zal voor sommige afdelingen ingepland worden op zaterdag 1 mei. 

✓ Omwille van de onzekerheid van de maatregelen (avondklok, sluitingsuur horeca, ..) die al dan niet van toepassing 

zullen zijn heeft het gewestelijk comité beslist om voor de gewestelijke interclub(na overleg met de hoofdzetel), 

dat de weekwedstrijden die na 17.00u beginnen verplicht gespeeld worden op 4 terreinen, ook op vrijdag, met 

zowel voor enkel- als voor dubbelspel een matchtiebreak (10) ter vervanging van een eventuele 3e set.  

• 4 terreinen ook op vrijdag  heeft een impact op het aantal ploegen dat kan ingeschreven worden. Houd hier 

rekening mee bij de inschrijving van het aantal ploegen. 

✓ Het is dit jaar daarom ook uitzonderlijk toegestaan om de ontmoeting(weekwedstrijden) te laten doorgaan op 

terreinen met verschillende ondergrond. 

• Indien hiervoor ook indoor en met ander schoeisel dient gespeeld te worden stelt de ontvangende club dit 

gratis ter beschikking 

✓ Uitgestelde ontmoetingen in te halen vóór de laatste pouledag 

✓ Indien er mogelijkheid is om ingeval van overmacht(slecht weer) toch binnen te spelen kan er hiervoor dit jaar 

uitzonderlijk geen vergoeding gevraagd worden.(Wij rekenen hierbij op éénieders solidariteit) 

✓ Er is dit jaar geen verplichting voor de thuisploeg om eten aan te bieden. Wij geven elke club de vrijheid om dit al 

dan niet te voorzien in onderling overleg tussen de kapiteins. 

✓ Extra specifieke richtlijnen m.b.t. de organisatie zullen gecommuniceerd worden vanaf het ogenblik dat er meer 

duidelijkheid is over de coronamaatregelen. 

 

 

Namens het gewestelijk comité Limburg, 

 

Marc Hendrickx 

  

 

 


