INSCHRIJVEN INTERCLUB 2022
JEUGD (jongens en meisjes)
Beste ouders
Dit zijn de ploegjes die wij graag zouden inschrijven voor interclub 2022:
-- U9/2: Iben Wolfs, Mathis Declercq
-- U9/3: Hannes Balcaen, Henri Cuvelier
-- M11/4: Louise Masselus, Pippa Minne
-- J11/4 A: Armand Del’Haye, Julien Messiaen, Arend Vandeghinste
-- J11/4 B: Gilles Vanisacker, Victor Rouseu, Arthur Quaegebeur
-- J11/4 C: Fries Merlijn, Remi Devos, Baptiste Descamps
-- J11/4 D: Gust Mahieu, Lucas Lefever, Jules Vandewynckel, Luca Bertier
-- J11/3: Sibren Decroos, Wout Poot
-- M13/2: Michelle Vanisacker, Alina Butin
-- J13/1: Maxim Ostyn, Bram Nevens
-- J13/2 A: Arthur Vanackere, Luca Van Brabandt
-- J13/2 B: Aaron Mostaert, Cas Vulsteke, Gust Vulsteke
-- J13/4: Cedric Beugnies, Matteo Feys
-- J15/2: Victor Vanackere, Fjorde Verschaete
-- M17/3 A: Maud Del’Haye, Laurynn Van Brabandt
-- M17/3 B: Aiko Pannekoucke, Jade Latruwe
-- J17/3: Maxime Eeckhout, Cies Gevers, Léon Bouckaert
-- J17/4: Jonas Muylle, Milan Ryckaert, Karsten Venerius, Basile Meeuws

Vooraleer de ploegen definitief te kunnen inschrijven, moeten wij eerst nagaan als de spelers
wel effectief beschikbaar zijn om interclub te kunnen spelen. Gelieve de info goed door te
nemen en vervolgens een mailtje te sturen (zie kader hieronder) naar
vereeckejulie@hotmail.com tegen uiterlijk 8 januari 2022.
De jeugdinterclub start na de paasvakantie en duurt ongeveer 5 weken tot eind mei.
(voorrondes in poulevorm / op enkele uitzonderingen na). Lottrekking bepaalt als er thuis of
op verplaatsing gespeeld wordt. Enkel voor die ploegen die als eerste of tweede eindigen in
hun poule in de voorrondes, worden met rechtstreekse uitschakeling de eindrondes in juni
gespeeld. De eigenlijke Finales Van West-Vlaanderen worden normaliter telkens gespeeld het
laatste weekend van juni.
Geboortejaren 2011-2012-2013-2014-2015: spelen telkens op woe-NM. Geboortejaren 20102009-2008-2007-2006-2005: spelen telkens op zat-VM.
Uitzonderingen:
Behoudens opgelegde wijzigingen door de federatie, spelen de ploegjes van Afdeling 1
normaal gezien op zaterdagvoormiddag.

Wij vragen u jullie deelname wel of niet te bevestigen via mail
naar vereeckejulie@hotmail.com tegen uiterlijk 10 januari 2022!
+ antwoord op onderstaande vragen!
Indien u zich opgeeft om te spelen, verwachten wij dat uw kind zo goed als alle
ontmoetingen kan spelen in zowel voorrondes als eventuele eindrondes!
- Kan uw kind zo goed als alle ontmoetingen spelen in zowel de voorrondes als eventuele
eindrondes? - Kunnen de ouders of familie eventueel rijden voor de ontmoetingen op
verplaatsing?
Denk ook aan bos -of zeeklassen, communievoorbereidingen, communiefeesten, andere
sporten, competitie in andere sporten, verlengde weekends, trouwfeesten, muziek -of
tekenschool, dictie, examens ........

