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vzw 

WINTER COMPETITE /  Circuit 
Vanaf de maand oktober tot in de maand maart organiseert de Petanque Federatie Vlaanderen, provincie 

West-Vlaanderen een competitie waaraan de leden met een licentie competitie kunnen deelnemen. Ook onze 

club wenst hieraan opnieuw mee te doen door 1 of meerdere ploegen in te schrijven. 

 

50+ competitie :   Enkel voor 50+ ; wordt gespeeld op weekdagen (woensdag-, donderdagnamiddag) 

   Wordt gespeeld met 3 DOUBLETTEN. (Nodig 6 spelers = 3 doubletten). 

Weekend Competitie :  voor ALLE competitiespelers. Wordt gespeeld op zondagnamiddag. 

   Wordt gespeeld met 3 TRIPLETTEN. (Nodig 9 spelers = 3 tripletten). 

 

Effectieve spelers en reserve spelers. 

Wat zijn effectieve spelers ? Effectieve spelers zijn spelers die elke week willen en kunnen spelen. Als ze niet 

kunnen spelen is dit door ziekte of een onverwachte gebeurtenis. 

 

Wat zijn reserve spelers ? Reserve spelers zijn spelers die niet elke week willen spelen, maar bereid zijn om 1 of 

meerdere wedstrijden in te vallen wanneer een ploeg onvoldoende effectieve spelers heeft. Dit kan zijn 

bijvoorbeeld wanneer er enkele spelers van een ploeg ziek zijn. 

 

Gelieve het document terug te bezorgen aan een bestuurslid of sportleider. 

 

Naam :  

Wil deelnemen aan : 

- 50+ Competitie        JA  NEE 

o Als EFFECTIEVE speler    JA  NEE 

 Als RESERVE speler   JA  NEE 

o Wil rijden en andere spelers   JA  NEE 

meenemen. 

- Weekend Competitie        JA  NEE 

o Als EFFECTIEVE speler    JA  NEE 

 Als RESERVE speler   JA  NEE 

o Wil rijden en andere spelers   JA  NEE 

meenemen. 

 
Datum:                                                        Handtekening  

 

De ploegen worden opgemaakt door het bestuur, de verantwoordelijke sport en de ploegkapiteins. 
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