
 

 

Beste sportvrienden,  

 

 

1. U wordt vriendelijk uitgenodigd, samen met uw clubgenoten, tot deelname aan ons badmintontornooi 

voor recreanten. 

 

 

2. Enkele inlichtingen 

  a. Wanneer : zondag 15 januari 2012. 

  b. Aanvang tornooi : 13u00. 

  c. Kleedkamers en opwarming : vanaf 12u30. 

  d. Einde tornooi : omstreeks 18u30. 

  e. Waar : sporthal “ Molenberg “ te De Klinge. Tel : 03/770.65.84. 

  f. Deelname in de onkosten : € 4,00/persoon voor GSF-leden. Niet GSF-leden : € 5,00. 

      Betaling ter plaatse vòòr  de aanvang van het tornooi. 

  g. Wedstrijdvorm : Dubbel gemengd. 

h. Inschrijvingen : op onderstaand adres, telefonisch, of met bijgevoegd   

inschrijvingsformulier, of per e-mail vòòr 11 januari 2012  a.u.b. 

 Bent u ingeschreven, en kan u om één of andere reden niet deelnemen aan het tornooi,       

gelieve ons tijdig te verwittigen van uw afwezigheid a.u.b. 

 

 

3. Opdat het voor iedereen een toffe, genietbare en sportieve dag zou worden, vragen we u uw leden 

deelnemers in te schrijven, zo goed mogelijk gerangschikt volgens hun waarde. 

Te vermelden : ZG = zeer goed ; G = goed ; M = middelmatig ; B = beginner. 

Gelieve tevens de verkozen reeks te vermelden. 

We spelen op 9 terreinen.  

 

4. Er wordt gespeeld met de shuttle Yonex 300-geel. ( geleverd door de organisatie ). 

 

5. Broodjes zijn te verkrijgen in de cafetaria van de sporthal. 

 

6.Wij hopen u, samen met uw clubgenoten, te mogen ontmoeten op deze sportieve dag. 

 

 

 

 

VERHOOSEL Lutgarde      Alfons  Rombaut 

Kapelstraat 23B       Schooldreef 44 

9170 De Klinge       9170 De Klinge 

e-mail : lutverhoosel@hotmail.com     e-mail : alfons.rombaut@telenet.be 

         Tel : 03/7070371 



Omnisport De Klinge  Inschrijving badmintontornooi op 15/01/2012.         Vermelden :ZG-G-M-B en de gewenste reeks 

Gezinsbond  

Dubbel gemengd 
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Te versturen naar :   Alfons Rombaut – Schooldreef 44 – 9170 De Klinge           Naam v.d.club : 

   Email : alfons.rombaut@telenet.be         Verantwoordelijke : 

   Tel : 03/7070371            Tel :    Email :    

 


