
  

 ZONDAG 11 DECEMBER 2011  

                                               vzw 

 

2244ee  RReeccrreeaanntteennttoorrnnooooii  BBCC  ’’tt  VVeeeerrllee  
 

□ Waar: - Sporthal ’T VEERLEVELD, Kan. P.J. Triestlaan 1 te Zaffelare tel: 09/355.26.92 
  

□ Disciplines: - Dubbel Dames & Dubbel Heren vanaf 9.00u tot 13.30u 

  - Dubbel Gemengd vanaf 14.00u tot 19.00u  

 
□ Wie: - Recreanten en niet-aangesloten spelers/speelsters  

  - Speler/speelster met een VBL D/C2 klassement 
 
□ Deelnameprijs: - € 5,00 per persoon per discipline bij voorafbetaling op rekeningnummer  

  290-0158518-41 van BC ’t Veerle vzw met vermelding “naam + tornooi 2011”.  
 - Storting en inschrijvingsformulier gelden als inschrijving. 
      - Bij bereikt aantal (42 koppels) worden de poules afgesloten. 
 
□ Reglement:   - Alle matchen worden in poule gespeeld. De poules worden samengesteld op basis van de  

   ingestuurde inschrijvingsformulieren. De juistheid van de vermelde gegevens vormt de  
   garantie voor je speelplezier. 
 - Er wordt gespeeld volgens het Rally Point Scoring system. 
 - De wedstrijden worden zonder scheidsrechter gespeeld. De spelers tellen zelf hun punten.  
 - Bij niet-deelname gelieve zo vlug mogelijk te verwittigen. 
 - Het bestuur behoudt het recht de reglementen eventueel aan te passen in het belang van 
   het goede verloop van het tornooi. 
 - Zwarte zolen zijn in de zaal verboden. Shuttles: Yonex Mavis 300 ten laste van de spelers. 

  
□ Prijzen: - Elke deelnemer ontvangt een prijs. 

Het aantal gewonnen sets en eventueel het puntensaldo (verschil gemaakte punten en  
tegenpunten) bepalen de volgorde.   

 
Verse soep en lekkere broodjes aan democratische prijzen te verkrijgen in de cafetaria 

 

 
Naam club: ……………………………………………………………………………………………. 

Naam + tel verantwoordelijke: ……………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………….  

  
Naam speler + leeftijd 

 
DH 

 

 
DD 

 
DG 

 
Naam partner + leeftijd 

Speelsterkte 

B M G S 

1.          

2.          

3.          

  ((B = beginnend, M = matig, G = goed, S = sterk) 

 

□ In totaal wordt € ……………. inschrijvingsgeld overgemaakt op rekeningnummer 290-0158518-41 
□ Inschrijvingsformulieren voor 6 december 2011 terug te sturen naar:   
 Danny De Schoenmaeker 
 Eksaardserijweg 215 - 9041 Gent-Oostakker 

tel: 09/259.12.03  
e-mail: info@bctveerle.be - http://www.bctveerle.be 


