
ASSIMILATIE BUITENLANDSE SPELERS 
 
 

 

 
De Vlaamse competitie staat open voor een onbeperkt aantal buitenlandse spelers.  Het is belangrijk dat het klassement van deze 
buitenlandse spelers overeenkomt met hun reële sterkte.  Om die reden vragen wij u om op dit formulier melding te doen van de 
buitenlandse spelers 
- die nog géén competitienummer hebben; 
- die niet voorkomen op de ranking van mei van het huidige seizoen; 
- waarvan je meent dat het klassement welk hij/zij vorig jaar bereikt heeft, niet de reële sterkte weergeeft.  Hier kan je zelf een 

voorstel doen. 
Plaats de buitenlandse spelers reeds in de volgorde van sterkte.  
Buitenlandse spelers die reeds verschillende jaren lid zijn van uw club en waarvan het klassement reeds correct is, dient u niet te 
melden. 
 
Dit document moet u ons vóór 20 juni terug bezorgen.  
 
Opgelet:   
Voor nieuwe buitenlandse spelers moet je een door de speler ondertekende fotokopie van zijn/haar identiteitskaart bezorgen 
en dit ten laatste 1 juli. 
 
 
Na ontvangst van dit document zal de sportcommissie: 

 nagaan of het klassement van de buitenlandse speler die vorig jaar in onze competitie gespeeld heeft, zijn reële sterkte 
weergeeft. 

 de buitenlandse speler die nog geen klassement heeft, een ranking geven. 
 
Enkele dagen nadien, bezorgen wij je dit document terug.  Rekening houdend met dit document kan je je interclublijst opstellen. 

 
NAAM VAN DE CLUB ......................................................................................  STAMNUMMER ........................................... 

 
 

1. Zet de spelers reeds in volgorde van reële sterkte  
2. Indien PSA-spelers - welke plaats op de laatste officiële ranking  
3. Van de buitenlandse spelers die lid waren, geef je hun klassement zoals dat werd gepubliceerd in de ranking van mei  
4. Voorstel aan commissie sport. 
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