
INSCHRIJVINGEN KAMPIOENSCHAP 2017-2018 

 

De inschrijvingsformulieren seizoen 2017-2018 staan ter beschikking op E-Kickoff: 
 
Startpagina – competities – mijn ploegen en inschrijvingen (zie link hieronder) 
 
https://youtu.be/DmnsoqoeOF0 
 
De inschrijvingen dienen terug in het bezit te zijn van het Secretariaat UITERLIJK op 
woensdag 10/05/2017. 
De clubs die dit formulier dan niet hebben ingediend zullen naar de voorschriften van 
artikel 1507 van het Bondsreglement een boete van € 25 oplopen; bovendien kan het 
Comité de clubs, waarvan de inschrijving slechts toekomt na de publicatie van de 
samenstelling der reeksen in Sportleven, weigeren op te nemen in de 
kampioenschappen. 
Wij verzoeken de clubs de nodige aandacht te willen besteden bij het invullen van de 
inschrijvingslijst, dit om latere moeilijkheden bij het samenstellen van de kalender te 
voorkomen. 
Terugtrekken van ploegen zie artikel 1526 en 1527. 
Elke wijziging aan het aantal ingeschreven elftallen dient SCHRIFTELIJK te 
gebeuren. 
 
Wedstrijduren: 
1ste elftallen :  
zondag 15.00 uur, uitgezonderd winterperiode (om 14.30 uur) 
zaterdag tussen 18.30 en 21.00 uur 
Reserven - U21 :  
zaterdag tussen 13.00 en 15.00 uur, uitgezonderd winterperiode (15.00 wordt 14.30 
uur) 
donderdag en vrijdag tussen 18.30 en 21.00 uur 
Vrouwen 1ste elftallen : 
zaterdag tussen 09.30 en 15.00 uur (tijdens winterperiode, aanpassing aanvangsuur) 
vrijdag tussen 18.30 en 21.00 uur 
U17 - U15 (Provinciaal):  
zaterdag tussen 09.30 en 15.00 uur  
zondag tussen 09.30 en 11.15 uur 
U17 - U15 (Gewestelijk): 
zaterdag tussen 09.15 en 15.00 uur  
zondag tussen 09.15 en 11.15 uur 
U13 , U12, U11 en U10 (8 x 8), U9 en U8 (5 x 5) (Provinciaal): 
zaterdag of zondag tussen 09.30 en 15.30 uur (tijdens winterperiode, aanpassing 
aanvangsuur) 
U13 , U12, U11 en U10 (8 x 8), U9 en U8 (5 x 5) (Gewestelijk): 
zaterdag of zondag tussen 09.15 en 15.30 uur (tijdens winterperiode, aanpassing 
aanvangsuur) 
 
De werkwijze van en mogelijkheden die het digitaal inschrijvingsformulier biedt, 
kwamen aan bod tijdens de georganiseerde infosessies. 
 
 

U7-U6 - INSCHRIJVINGEN 

 



Voor het inschrijven van de U7-U6 competitie 2017-2018 eerste luik krijgen de clubs 
tijd tot 6 september 2017. 
 


