
CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2021, de 
kleine lettertjes 
Vaste speeldagen per onderdeel  
Zodra de inschrijving open gaat zullen wij een schema communiceren waarop de speeldagen per 

onderdeel al zijn ingepland (bijvoorbeeld: de HD 31 aug, 1, 3, 4, 6, 7 en 9 sept). We verwachten dat 

de clubkampioenschappen op deze manier minder druk op je agenda legt. Ook de wedstrijden voor 

het finaleweekend worden bij inschrijving gecommuniceerd (bijvoorbeeld: halve finales HD-B za 

15:30 uur en de finale zo 10:00 uur).  

In de tweede bijlage kan je zien hoe de planning van de verschillende onderdelen en van het 

finaleweekend er voor dit jaar uitzien.  

De organisatie heeft hiervoor gekozen omdat we merken dat twee weken clubkampioenschappen 

veel vraagt van de deelnemers en hun agenda. Er konden maar beperkt verhinderingen opgegeven 

worden en er kwamen altijd onverwachte verhinderingen bij die niet aan de organisatie kenbaar 

worden gemaakt, waardoor herplannen lastig was. Door deze opzet hoopt de organisatie ook minder 

met wedstrijden hoeft te schuiven.  

Het is wel belangrijk dat je de dagen waarop je onderdeel staat gepland, maar (nog) geen 

wedstrijden van jou staan ingedeeld vrij houdt omdat het altijd mogelijk is dat er wedstrijd op die 

dagen worden herpland als een wedstijd door omstandigheden niet door heeft kunnen gaan.  

Verder staat het de wedstrijdleiding uiteraard vrij om bij hoge nood van de vaste speeldagen af te 

wijken door bijvoorbeeld weersomstandigheden, maar wij zullen natuurlijk proberen om dit tot een 

minimum te beperken. Ook zullen we jullie hier uitgebreid en tijdig over informeren.  

Maximaal twee verhinderingen 
Als organisatie hebben we verder besloten dat er echt geen ruimte is voor meer dan twee 

verhinderingen per deelnemer. Graag willen we van tevoren goed duidelijk maken dat verzoeken om 

extra verhinderingen die buiten het ‘systeem’ om worden gedaan niet zullen worden toegewezen. 

Het is de afgelopen jaren gebleken dat het juist meer problemen en onduidelijkheid oplevert als we 

hier coulant mee omgaan. Wij denken bovendien dat we met het nieuwe plansysteem een mooie 

oplossing hebben gevonden.  

Het is alleen mogelijk om een wedstrijd te verplaatsen als een deelnemer dat zelf met zijn partner en 

de tegenstander(s) afspreekt. Wij geven dan (op verzoek) aan op welk alternatief tijdstip de wedstrijd 

kan worden gespeeld.  

Geen verhinderingen in het finale weekend 
Door het vooraf communiceren van de finalewedstrijden in jouw onderdeel verwachten wij dat je je 

niet inschrijft als je van tevoren weet dat je op dat tijdstip verhinderd bent. Verhinderingen in het 

finaleweekend zijn niet toegestaan Dit is niet een nieuwe regel. Echter zal de organisatie bij 

onverwachte last-minute verhindering de uitslagen uit de poulewedstrijden laten vervallen en de 

nieuwe poulewinnaar de plaats in de finale toekennen. Deze nieuwe regel willen we vooraf 

communiceren om onduidelijkheid in een dergelijke situatie te voorkomen.  


