
 

 
Inschrijving IDC ’22-’23  (Interne Doubletten Competitie / Les Sabots) 
d.d. 27-05-‘22 

 

Door de corona is onze IDC ook vorig seizoen ’21-’22 helaas vroegtijdig in de kiem gesmoord. 

De IDC- commissie is medio mei bij elkaar geweest om de hernieuwde competitie voor het seizoen ’22-’23 te 

bespreken. Dario heeft zijn  - IDC commissie-houtje - overgedragen aan Ton Arendonk. Dario is bedankt voor 

zijn IDC- inbreng over de afgelopen jaren. 

In de nieuwe competitie ’22-‘23 starten we eind september met een A - en B-poule. De samenstelling van de 

poules zoals opgesteld vorig jaar september voor de IDC ’21-’22 zal richtinggevend zijn.  

Peter van Dijk zal er voor zorgen dat de intekenlijst in de hal hangt. Intekenen zowel voor team- als  individueel 

(indien je nog geen medeteamlid hebt). 

We vragen jullie vriendelijk, voor ons handig, om de invulling bij voorkeur voor 01 augustus te doen. Sluiting 

inschrijving uiterlijk 1 september.  We streven ernaar om de A- en B poule op dezelfde woensdagavond(en) te 

laten spelen. Wel zo gezellig en bevordert de onderlinge betrokkenheid van alle teams. 

Mochten er meer dan 20 teams zich inschrijven en/of krijgen we weer te maken met corona regels dan 

moeten we bezien of die ene speelavond (binnen) haalbaar is. We zullen zien. 

Mocht je nog niet weten wie jouw nieuwe teamlid zal zijn en dat je op zoek bent naar een mede-teamlid, 

schroom niet om je individueel in te schrijven. Ook andere boulers kunnen nog op zoek zijn naar een IDC-

teamgenoot. 

Van de nieuw in te schrijven deelnemers, die dus voor het eerst gaan meespelen en nog niet eerder IDC-

inleggeld hebben betaald , vragen we € 5,-- pp inschrijfgeld voor de hele competitie (= dus € 10,-- per team). 

Deze € 5,-- per individuele deelnemer te voldoen op de eerste IDC-speelavond. Nb. Deelnemers die in 

voorgaande 2 jaar op enig moment al wel hun € 5,00 inschrijfgeld betaald hebben hoeven nu natuurlijk niet 

weer te betalen. 

Begin september zullen we de poule- en team indelingen bekend maken alsmede de data van de speel- en 

inhaalavonden. Ons eerdere spelreglement zullen we voor de nieuwe competitie ’22-‘23 bezien op mogelijke 

aanpassingen. In september sturen we die op. 

- Inschrijven IDC ’22 – ’23 bij voorkeur voor 01 augustus doch uiterlijk voor 1 september (intekenlijst 

in de Hal) 

- Bij voldoende inschrijvers hopen we weer in 2 poules A en B te spelen. 

- We streven naar gelijke aantallen teams (verdeling A en B) 

- Nieuwe inschrijvers/ spelers spelen per definitie in de B-poule tenzij meespelen in de A poule naar het 

oordeel van de commissie redelijker lijkt. 

Nogmaals ook onze nieuwe Les Sabots leden worden van harte uitgenodigd zich in te schrijven. Heb je een 

teamspeler gevonden prima maar schrijf je gerust ook solo in en we zoeken met elkaar voor jou een 

medeteamspeler. Schroom dus niet om je in te schrijven. Het is gewoon een hartstikke leuke gezellige interne 

competitie lopend van ca. eind september tot ca. eind april. Denk per team aan ca. 10 speelavonden 

(woensdag). Exacte speeldata volgen z.s.m. nadat we definitief het overzicht hebben van de deelnemers. Met 

HOT-middagen en WDC avonden houden we rekening. 

Samenstelling van de A en B poule zal mogelijk wederom op momenten improviseren worden.    Groet van 

ons, wij als IDC-commissie hebben er weer zin in. Bij vragen welkom. 

Ton Arendonk, Peter van Dijk, Lex Kuijper en Hans van Schaik. 


