Reglement maaltijden bij volwasseneninterclub – gewest Limburg
Vooraf.
Interclub is niet alleen een ploegencompetitie waarin gespeeld wordt om te winnen, zowel
individueel als met de ploeg, het is ook een competitie waarin gezelligheid, gastvrijheid en
respect tussen ploegen en clubs centraal staan.
Daarbij hoort dus niet alleen spelen TEGEN een tegenstander, maar achteraf ook SAMEN met de
tegenstander iets drinken, SAMEN een hapje eten, edm., dit om de sfeer tussen de ploegen
onderling te bevorderen en de banden met andere clubs aan te halen.
1. Het aanbieden van een maaltijd aan de tegenstander behoort tot de essentie van een
interclubontmoeting en is verplicht in alle reeksen bij de volwassenen, zowel bij de open als
bij de leeftijdsreeksen, zowel bij de dames als bij de heren, zowel in de nationale als in de
gewestelijke afdelingen.
2. Na of tijdens elke interclubontmoeting zal de ontvangende ploeg een maaltijd aanbieden aan
en samen nuttigen met de spelers van de bezoekende ploeg.
De kosten daarvan worden enkel gedragen door de spelers van de ontvangende club/ploeg, niet
door de bezoekende club/ploeg.
3. De maaltijd die wordt aangeboden is beperkt tot een maximum aantal effectieve spelers van
de bezoekende ploeg.
In reeksen met 4 spelers/ploeg zal de ontvangende ploeg voor maximaal 6 spelers van de
bezoekende ploeg eten moeten voorzien, in reeksen met 6 spelers/ploeg voor maximaal 8
spelers.
Een niet-spelende kapitein of coach is geen effectieve speler.
Het staat de bezoekende ploeg vrij méér effectieve spelers of niet-effectieve spelers te laten
mee-eten, zij het dat zij dan zelf de kosten daarvan dient te dragen.
4. De keuze van de maaltijd is vrij te bepalen door de ontvangende ploeg, waarbij rekening
gehouden kan worden met het aanvangsuur en het uur van de beëindiging van de ontmoeting,
of met de organisatie van de ontmoeting in een derde club (bij regenweer bvb).
De maaltijd zal bij voorkeur bestaan uit een koude of warme snack of een klein gerecht.
Het staat de ontvangende ploeg uiteraard vrij, al dan niet in overleg met de bezoekende ploeg,
om een uitgebreider maaltijd aan te bieden.
5. Om alles tijdig te kunnen organiseren zal de kapitein van de bezoekende ploeg het aantal
effectieve spelers minimum 72 uren voor aanvang van de ontmoeting meedelen aan de kapitein
of de interclubverantwoordelijke van de ontvangende ploeg.
6. Clubs die voormelde bepalingen niet naleven zullen gesanctioneerd worden met een geldboete
van 50,00 € in de reeksen met 4 spelers, en van 75,00 € in de reeksen met 6 spelers.

