
 

Badmintonclub Merelbeke 

Recreantentornooi 

Zondag 28 april 2019 van 9u tot 19u 

Waar:  Sporthal ‘Ter Wallen’ 

  Sportstraat 1 

  9820 Merelbeke 

Wie:  Recreanten (en geklasseerden tot C2) en niet-aangesloten spelers 

Disciplines: Dubbel Dames (9u-13u) 

  Dubbel Heren (9u-13u) 

  Dubbel Gemengd (vanaf 14u00) 

Inschrijvingsgeld: 6 euro per speler voor 1 discipline 

   10 euro per speler voor 2 disciplines 

   (te betalen in de zaal) 

Inschrijving: Vóór 17 april mailen naar: info@bcmerelbeke.be 

  Of per SMS op 0472/46.31.01 

Gelieve te vermelden: 

• Discipline : DD, DH, DG 

• Per speler: 

o Naam van de speler 

o Naam van de club 

o Klassement: D, C2 of niet-aangesloten speler 

o Sterkte speler: (1) zeer sterk, (2) sterk, (3) goed, (4) matig, (5) beginnend 

Inlichtingen: 

 

• Alle wedstrijden worden in poules gespeeld. 

• De poules worden naar sterkte samengesteld op basis van de toegestuurde 

informatie. 

• Het tornooi is louter recreatief, dus enkel voor het speelplezier, het komt 

niet in aanmerking voor eventuele klassementsverhoging! 

• Indien je in de onmogelijkheid verkeert te spelen, dringen we aan om zo 

vlug mogelijk te verwittigen. 

• Shuttles: Yonex Mavis 300 ten laste van de spelers of te koop in de zaal. 

• Heerlijke broodjes, taart en ander lekkers verkrijgbaar in de zaal. 

• Verdere inlichtingen: http://www.bcmerelbeke.be 

 

Tot ziens en veel speelgenot! 
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