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Beste Clubvrienden,
Het winterseizoen op de BTC is nog jong, maar het BTC-bestuur is toch al druk bezig om
het zomerseizoen voor te bereiden.
Zo kan je vanaf nu, en ten laatste op donderdag 9 januari 2020, je inschrijven voor de
Interclubwedstrijden 2020 (respectievelijk volwassenen of jeugd). Omwille van de vrij korte
timing die het bestuur is opgelegd om ploegen in te schrijven, kunnen wij na deze datum
onder geen beding nog bijkomende inschrijvingen aanvaarden.
Zoals jullie welbekend, gaan deze wedstrijden door van half april tot (naargelang de
resultaten) eind juni.
Spe(e)l(st)ers geboren in 2004 of vroeger, en die zich willen aanmelden om interclub te
spelen, schrijven zich in via Invulformulier Interclub 2020 Volwassenen. (Om verschillende
categorieën aan te duiden in dewelke je je beschikbaar stelt om te spelen, houd je de Ctrltoets ingedrukt terwijl je de verschillende categorieën aanklikt.)
Jeugdleden (°2005 en later) schrijven zich in via deze link.
De jeugdspe(e)l(st)ers (en hun ouders) die nog niet bekend zijn met interclub maar wel
interesse hebben, kunnen hun vragen stellen aan of contact opnemen met de
jeugdcommissie op het volgende email adres : jeugdcommissie@brusselsetennisclub.be
Nieuwe klassementen
Tennis Vlaanderen heeft onlangs de klassementen herberekend. Het is dan ook van groot
belang om je nieuw klassement te veriﬁëren op de website www.tennisvlaanderen.be, en dit
te vermelden bij je inschrijving zodat de competitiecommissie hiermee makkelijk verder aan
de slag kan.
Transfer
Ken je iemand die tot vorig jaar aangesloten was bij een andere club, en die volgend
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aanvragen vóór 09/01/2020, en dit door in te loggen op www.tennisvlaanderen.be, en
vervolgens via “Mijn dashboard – Interclub - Transfer” (zie onderstaand - bekijk mail via
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browser), of door middel van het transferformulier.

Interclubleider
Jullie vormen een groep die graag een eigen interclubploeg zou vormen? Dan hebben jullie
er alle belang bij een interclubleider in de rangen te hebben. Inderdaad, we kunnen slechts
een beperkt aantal ploegen inschrijven voor interclub. Ploegen met een eigen interclubleider
hebben dan ook een streepje voor.
Indien je interesse hebt om de opleiding tot interclubleider te volgen (1 of 2
zaterdagvoormiddagen les, en 1 zaterdagvoormiddag examen, in principe in de maand
februari), stuur je een bericht naar competitie@brusselsetennisclub.be .Wij informeren je
dan waar en wanneer de opleiding doorgaat van zodra dit bekendgemaakt wordt.
We wensen jullie alvast gezellige eindejaarsfeesten, en geven graag afspraak, binnenkort
op de club.
De competitiecommissie
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