
               Aangepast ploegreglement voor deelname aan EK en WK    -   februari  2015    

1. Ploegers die in het buitenland zijn voor deelname WK of EK en daardoor niet kunnen 
provinciaal ploegen , worden wel toegelaten op de nationale wedstrijd. Zij moeten daarvoor 
wel eerst provinciaal ploegen ( al of niet buiten klassement) in een andere provincie. Dit 
wordt slechts uitzonderlijk toegelaten ,na schriftelijke aanvraag bij Groene Kring. 
 

2. Vanuit elke provincie moeten minstens de helft van de geselecteerde wentelploegers voor de 
nationale wedstrijd, jonger zijn dan 35 jaar (het jaar waarin ze 35 worden telt voor min 35)                                                                                   
Rondgaande ploegers gaan automatisch door naar de nationale wedstrijd. 
 

3. Voor deelname aan het EK of WK speelt leeftijd geen rol ; wie zich selecteert krijgt de kans 
deel te nemen, ook al zijn het 2 ploegers + 35 jaar. 
 

4. Wie aan het WK deelnam, wordt het jaar daarop uitgesloten voor deelname , zowel aan het 
EK als het WK. Die kandidaat moet dus een jaar overslaan. Zo geven we meer ploegers de 
kans internationaal te ploegen. 
 

5. Wie deelnam aan het WK mag het jaar daarop wel deelnemen aan de nationale wedstrijd, 
kwestie van er ‘in’ te blijven. Voorwaarde is echter dat het volledige  selectieproces 
doorlopen wordt.  
 

6. Wie deelnam aan het EK mag het jaar daarop wel deelnemen aan het WK ( of EK) indien hij 
geselecteerd is. 

 
7. Een ploeger mag in een andere provincie (of gewest ) meeploegen als oefening, na aanvraag 

bij de Groene Kring en buiten categorie, op voorwaarde dat er voldoende oppervlakte is. 
 

8. Elke ploeger kan maximum 10 keer deelnemen aan een WK en of EK. 
 

9. De voorkeurlijsten die de ploegers invullen bij inschrijving en die Groene Kring ontvangt , 
worden ter inzage aan het BPC voorgelegd. 
 

10. Het BPC ( als sponsor van de internationale wedstrijden ) contacteert de geselecteerde 
ploegers en overlegt samen met hen wie aan het WK en wie aan het EK deelneemt. De 
selectieregels, vastgelegd in het ploegreglement, moeten gerespecteerd worden en Groene 
Kring krijgt een overzicht van de gecontacteerde ploegers en hun antwoorden. 
 

11. De resultaten van de nationale wedstrijd wentelploegen bepalen wie de kans krijgt deel te 
nemen aan het WK of EK. Indien er bij de eerste 6 plaatsen geen kandidaten zijn , dan vervalt 
de voorwaarde dat er een jaar moet overgeslagen worden. 
 

12. Bij de nationale wedstrijd rondgaand ploegen, bepaalt de uitslag wie mag deelnemen aan 
het WK. Indien er bij de eerste 4 plaatsen geen kandidaat is , dan vervalt ook hier de 
voorwaarde dat er een jaar moet overgeslagen worden. 
 

13. De geselecteerde ploeger moet voor 1 december zijn beslissing meedelen aan BPC. 
 

14. Wijzigingen aan het reglement kunnen elk jaar doorgevoerd worden. Dit wordt besproken 
en beslist op het overleg tussen BPC en Groene Kring. Voorstellen tot aanpassen worden 
minstens 2 dagen voor het overleg,  doorgegeven aan de andere partij. 

 
Voor meer info , contacteer de voorzitter van het BPC  Hugo Verhoeven  0497 / 61 21 34  


