
WWW.SMASHFORFUN.BE - Lembeke 

RECREANTEN-KERSTTORNOOI 

19 en 20 december 2009 
 
Hallo beste badmintonvrienden, 

 

De kerstperiode nadert en zo ook het kerst-recreantentornooi te Lembeke.  

Het succes van vorig jaar doet ons overgaan naar dezelfde formule om nog meer mensen te laten 

spelen op dit tornooi. Dit jaar willen wij ook voor de tweede maal een jeugd-kersttornooi organiseren. 

Het spelen gebeurd op hetzelfde weekend als het volwassen-kersttornooi en dit alles op 

zaterdagvoor.- en namiddag 19 dec. ( Info op site ). 

Op die manier kunnen er meer wedstrijden worden gespeeld en hebben we dus ook meer deelnemers 

voor ons tornooi.  

 

Indeling voor volwassenen is als volgt: 

Voor de heren en dames dubbel van D tot en met C1 zal dit doorgaan op: 
ZATERDAGAVOND 19 dec. vanaf 19u. tot ong. 24u. + prijsuitreiking. 

Dubbel gemengd van D tot en met C1 zal doorgaan op: 
ZONDAGVOOR.- en NAMIDDAG 20 dec. vanaf 11u. tot ong. 18u. + prijsuitreiking. 

 

Ook niet VBL leden zijn van harte welkom. Bij het inschrijven kan je het niveau van de spelers 

vermelden.  

Er is keuze tussen: B (beginners) M (matig) G (goed) S (sterk) ZS (zeer sterk-C1). 

Indien men als recreant denkt zeer sterk te kunnen spelen als C1, mag men zich ook dan zo 

inschrijven.  

Het tornooi is in poulevorm en er zijn  prachtige prijzen voor de eerste en tweede plaats van elke 

poule. Voor iedereen is er een kleine verrassing. 

Er wordt gespeeld met shuttles Yonex Mavis 300 Geel, (ten laste van de spelers of shuttles en kokers 

te koop in de zaal). Voor C1 spelers kan men gebruik maken van veren shuttles indien de  medespelers 

of tegenstanders daarmee instemmen. Uiteraard zijn deze ook zelf aan te schaffen. 

Inschrijven voor het tornooi kan men doen via site: www.smashforfun.be 

Of eventueel via e-mail: eric.baeckeland@skynet.be  

Info: Secretariaat - Eric Baeckeland - Tel: 0475/ 59.73.42  

Prijs voor deelname aan het tornooi is € 5 per persoon per discipline en moet op voorhand 

worden gestort op volgend rekeningnummer: 290-0416137-28 met mededeling:  

Volwassen-kersttorn. SFF + naam speler of speelster. 

Inschrijven kan tot 06/12/2009. 

De inschrijvingen zijn beperkt en kunnen gevolgd worden op onze site. 

 

DUS SNEL INSCHRIJVEN IS DE BOODSCHAP !!! 

 

Alles gaat door in de Sporthal te 9971 Lembeke, Heihoeksekerkwegel 11. 

Er zal soep en hot-dogs te verkrijgen zijn in onze sporthal. 

Ook onze welgeluste jeneverbar zal opgesteld staan.  

 

We kijken alweer uit naar een sfeervol kersttornooi dat ons doet mijmeren  

naar de gezellige kerstperiode.  

 

 

Sportieve groeten vanwege het bestuur Vzw. Smash For Fun 

 

 


