Beker
Vlaams-Brabant & Brussel
Seizoen 2021/2022 < Kalender

Ploegen
Negen (9) ploegen hebben zich ingeschreven voor de beker.
Er zal gespeeld worden in 3 poules van 3 ploegen.

Poule A
1. Galmaarden A
2. Meerdaal A
3. Sukarti A

Arvid Merckaert
Lamproye Dirk
Machiels Kevin

0473431917
016/651679
0497060878

arvid.merckaert@hotmail.com
lamproye.dirk@telenet.be
kmc@sint-pieterscollege.be

Merckx Willem
Durant Filip
Rigaux Alexander

0474262475
0473361644
0498497170

willem.merckx17@gmail.com
filipdurant@hotmail.com
sander.rigaux@gmail.com

Heylen Sander
Custers Philippe
Gerard Joni

0474286245
0478261987
0495765279

heylen.sander@gmail.com
philippecusters@hotmail.com
jonigerard@gmail.com

Poule B
1. VMS A
2. Galmaarden D
3. Pingouin A

Poule C
1. Blauwput A
2. Galmaarden B
3. Galmaarden C

Speeldagen
•
•
•
•

Vrijdag 19.45 Meerdaal A – VMS A
Dinsdag 20.00 Sukarti A – Galmaarden A en C – Pingouin A (19.45)
Woensdag 19.45 Blauwput A
Donderdag 20.00 Galmaarden B en D

De matchen zullen binnenkort ook op de competitiesite komen.
De uitslagen zullen daarop ingevuld moeten worden.
1ste speeldag : 1 vs 2 (1 is thuisploeg) te spelen voor einde kerstverlof, dus vóór 16/01/2022
2de speeldag: 2 vs 3 (2 is thuisploeg) te spelen voor einde krokusverlof, dus vóór 6/03/2022
3de speeldag: 3 vs 1 (3 is thuisploeg) te spelen vóór 11/04/2022
De ontmoetingen (9 enkelmatchen met handicap) moeten volledig uitgespeeld worden.
De eersten van elke poule en een uitgelote 2de zullen op de finaledag spelen voor de Beker.
De loting zal online gebeuren in aanwezigheid van de verantwoordelijken van de 3 ploegen en mezelf.
Finaledag op 16/04/2022 : Galmaarden is hier de gastheer.
De ontmoetingen tijdens de finaledag stoppen als een ploeg 5 winstmatchen heeft behaald.
De ploegensamenstellingen zullen jullie binnenkort per mail ontvangen.

Ter herinnering
De handicappunten worden toegekend met voorgift; d.w.z. dat, alvorens een set wordt aangevangen, men
de toegestane handicappunten op het scorebord aanbrengt. Er dient getost te worden om de serveerder van
set 1 te bepalen. Bij een vijfde set wordt er gewisseld wanneer een speler 5 effectieve punten heeft
gescoord. Deze formule houdt in dat de behaalde resultaten voor de Beker van Vlaanderen NIET in
aanmerking komen voor vermelding op de individuele uitslagen steekkaart

