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Zeebrugge, januari 2011 
Beste Badmintonliefhebbers, 
 

Op zaterdag 26 februari 2011, richt Badmintonclub ‘Shuttlejutters’ Zeebrugge haar  
23e recreantenontmoeting in, die zoals gewoonlijk doorgaat in de stedelijke sporthal 
 “De Landdijk”, Evendijk Oost 246, 8380 Zeebrugge (tel. 050/54.47.37). 
 
De ontmoeting staat open voor alle liefhebbers (al of niet aangesloten bij een federatie).  
De disciplines: DD, HD en GD  
Puntentelling: systeem 21 –21 –21 zonder verleningen 
Aanvang toernooi: 10h00! Gelieve 30 min voor aanvang aanwezig te zijn a.u.b. 
 
Om gelijkwaardige poules te kunnen samenstellen, vragen wij om zo eerlijk mogelijk 
een niveau aan te duiden op de inschrijvingslijst. Aan het winnen van een poule is geen 
enkel voordeel verbonden. De enige betrachting is er een aangename en sportieve dag 
van te maken. 

Niveau 2  - beginner (2+) 
Niveau 3  - gevorderde 
Niveau 3+  - sterk gevorderde 
Niveau 4  - sterke speler 
Niveau 4+ - Zeer sterke speler 

 
- De inschrijvingen kunnen beperkt worden zodat we ‘s avonds tijdig kunnen eindigen. 
- De aanbevolen Shuttle waarmee wordt gespeeld is: ‘YONEX Mavis 300’- geel, zelf 

mee te brengen. Het staat U vrij met andere shuttles te spelen, mits akkoord van 
de tegenspeler(s). 

- Het inschrijvingsgeld bedraagt € 2,50 voor de één discipline, € 4,00 voor twee disciplines.  
- Te betalen op 26 februari 2011 aan de inkom! 
- In de cafetaria worden in de loop van de dag pistolets en hotdogs aangeboden als ook 

verschillende soorten taart. 
 

Gelieve in te schrijven ten laatste op zaterdag 19 februari.  
Bij voorkeur per é-mail: zie inschrijvingsformulier. 

        
            Inschrijvingen sturen naar:Truyens Luc, Spanjaardstraat 14, 8450 Bredene, � 059/ 43 80 92 

Gsm 0497.93.14.02  E-mail: luc.truyens@gmail.com 
           

            We verwachten u op 26 februari! 
             
           Het bestuur 
            
           Tom, Lisa en Luc 


