Mijn padel interclub ploeg
Beste team kapitein,
Alvast bedankt voor jouw engagement om een interclubploeg op sleeptouw te nemen.
Hieronder kan je enkele tips en afspraken terugvinden die het eenvoudiger maken om dit in goede banen
te leiden.

Informeren van je team
•
•
•
•
•

Begin tijdig je teamgenoten te informeren. (liefst zo snel mogelijk)
In bijlage kan je een lijst terugvinden met alle contactgegevens van de leden van jouw team,
gebruik deze om iedereen te bereiken.
Stel een doodle op met alle speelmomenten om zo te informeren naar de beschikbaarheden van de
spelers op de verschillende speeldagen. https://doodle.com/nl/
Spreek vooraf al eens af op de club om samen enkele wedstrijdjes te spelen en elkaar zo al wat te
leren kennen.
Maak een WhatsApp groepje met je team om snel en eenvoudig te communiceren.

Afspraken met interclubleider
•
•
•

Indien je een weekend toch te weinig spelers zou hebben laat dit dan zo snel mogelijk weten aan de
interclubverantwoordelijke.
Wil je extra spelers toevoegen om met je team mee te spelen?
Laat het aan de interclubverantwoordelijke weten voor woensdagavond voorafgaand de ontmoeting.
Scores dienen ingegeven te worden in Elit na de ontmoeting zelf of een afbeelding van het
scoreblad doorsturen via WhatsApp naar de interclubverantwoordelijke voor zondagavond 20 uur.

Opstarten van een ontmoeting
•
•
•
•
•

Kom steeds op tijd voor jullie ontmoetingen, dit wil zeggen 15 minuten voor start uur van ontmoeting
aanwezig zijn.
Vraag steeds aan de bar van de club welke terreinen zijn voorbehouden voor de
interclubontmoeting.
Ballen voor de thuisontmoetingen kan je bekomen aan de bar van de club, gelieve deze ook terug
af te leveren aan de bar na de ontmoeting.
Vul steeds de wedstrijdbladen correct in en laat ook de kapitein van de tegen partij deze aftekenen
om discussies achteraf te vermijden.
Na de ontmoeting is er steeds een kleine versnapering (te vragen aan de bar) voorzien voor jullie
en de tegenstrevers zodat jullie nog even gezellig kunnen napraten.

De interclub is een teamcompetitie tussen verschillende clubs. Uiteraard gaan we allemaal voor de winst
waarbij de afspraken en regels van de fairplay hoog in het vaandel gedragen moeten blijven.
Vergeet niet, jullie zijn de ambassadeurs van onze club, nogmaals dank voor jullie engagement!
Ik wens jullie een geweldige interclub met veel leuke momenten.
Tom Van de Vondel
Interclub verantwoordelijke
Ter Eiken tennis, padel & squash
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