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UITSLAGEN COMPETITIE        
Vierde afd :  Postboys – Klakmolen   5 – 0 ff. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
BOETEN  
Carina’s : ff. tegen Ajax (tijdige melding) – rechtzetting Gazetje 23  :35,00 Euro (ipv. 15 Euro) 
Klakmolen : ff. tegen Coolcat (laattijdige melding) – rechtzetting Gazetje 23  : 50,00 Euro (ipv. 25 Euro) 
 
Klakmolen : forfait tegen Postboys (tijdige melding) 35,00 Euro 
 

LANDELIJKE CONFRONTATIES 
 

Kampioenschap 
Kempenzonen  - Herberg Stuivenberg  3 – 3 (strafschoppen 4 – 2) 
Hoekske – Excelsior Beernem   5 - 1 
 
Beker – kwartfinales 
Arendsvrienden – Claridge    2 – 2 (strafschoppen 1 – 4) 
Octopussy – Kempenzonen    6 - 2 
Motorclub – TG Houtland    5 - 0 
Broekkant – Breughelvrienden   4 - 0 
 
Halve finale op zaterdag 18 mei – 15 uur : 
Claridge – Octopussy     0 – 5 (forfait) 
Motorclub – Broekkant    4 - 3 
 

 
Finale op zaterdag 25 mei – 15 uur : 

Motorclub – Octopussy 
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CLUBSECRETARISSEN : AANDACHT 

 

Belangrijke data : 
 
15 juni : laatste dag voor het inbrengen van het aansluitingsformulier en     het inlichtingenblad 

(e-mail adressen van de bestuursleden vermelden, die krijgen dan ook het “Gazetje” op 
hun pc) 

 
01 tot en met 30 juni : transferperiode 

Het aangesloten lid brengt met een aangetekend schrijven zowel zijn huidige club, als het 
verbond op de hoogte  (de vergunning voor de nieuwe ploeg mag pas afgeleverd worden 
vanaf 01 juli). 

 
Ten laatste 31 juli : binnenbrengen van alle vergunningen, samen met de lijsten 1, 2 en 3. 

 
En voor de opmaak van de kalender 2013/2014 dienen de ploegen, 

die hun terrein met andere clubs moeten delen, 
zo vlug mogelijk voorzitter John Naeyaert te verwittigen 

van de data (en eventueel uren) waarop het terrein beschikbaar is. 
 

 

KAMPIOENENHULDE 
 

op 22 JUNI 2013 om 10.30 u. 

in Sportcomplex te KOOLKERKE 

 

Alle kampioenen, de bekerwinnaar, 

winnaars fair-playbeker en beste doelschutters 

worden hierop vriendelijk uitgenodigd. 

 

 



Volgende uitgave van “ ’t Gazetje” : 4 juni 


