
                                                       
 

 

Brugse Badmintonclub 
 

 

 

UITNODIGING VOOR DE  

23° RECREANTENONTMOETING VAN DE BRUGSE BADMINTONCLUB  

OP ZONDAG 24 MAART 2013 
 

Beste sporters en liefhebbers van badminton, 

 
Wij, de Brugse Badmintonclub,  nodigen jullie graag uit om terug van de partij te zijn op onze 

recreantenontmoeting. Ondertussen zitten we aan de 23
ste

  editie ! Net als de vorige jaren doen wij ons uiterste best 

om er een onvergetelijke badmintonhappening van te maken. De 144 deelnemers van vorig jaar kunnen dit alleen 
maar bevestigen. 

 

Datum :  Zondag 24 maart 2013 

Plaats :  Sporthal ‘Koude Keuken’ Zandstraat 284 te 8200 St-Andries. 
Disciplines :  HE, DE, HD, DD, GD       voor recreanten, competitiespelers niveau D en C2 

Niveau’s :      niveau 2 : beginners 

                       niveau 3 : gevorderde spelers 
                       niveau 4 : sterk gevorderde spelers 

 niveau 5 : hele sterke spelers en verplicht niveau voor C2’s 

 Er wordt gespeeld in poulevorm naar 2 winnende sets tot 21, MET verlenging. 
 Aan het winnen van een poule is geen enkel voordeel verbonden, de enige betrachting is er 

een aangename, maar vooral sportieve dag van te maken. 

Aanvangsuur :  enkels vanaf  9 uur, omstreeks 12 uur de dubbels, omstreeks 15 uur de dubbel gemengd. 

 Gelieve een half uur op voorhand aanwezig te zijn aub. 
Deelnamekosten :  3 euro per discipline en 2 euro voor elke volgende discipline. 

 Te betalen aan de inkom op de dag zelf. 

Shuttle :  De wedstrijdshuttle is ‘YONEX Mavis 300’- GEEL, zelf mee te brengen.   
 Het staat U vrij met andere shuttles te spelen, mits akkoord van de tegenspeler(s) 

Speciale vermelding : Het dragen van sportschoenen met zwarte zolen is STRIKT verboden in de zaal. 

 Enkel WATER is toegelaten in de zaal. 

Inschrijvingen :  De ontmoeting staat open voor alle liefhebbers van de sport dus ook voor niet-Badminton 
Vlaanderen aangesloten spelers.  

 Je hoeft ook geen lid te zijn van een badmintonclub. 
  

Verantwoordelijke : Gelieve in te schrijven voor 18 maart   bij 
                            

 HENK VANHOUTTE,   DISTELVINKSTRAAT 9,  8000 BRUGGE 

                           Tel. 050 / 34.12.26   Gsm 0478 / 52.90.57 

 Liefst via e-mail : henkvanhoutte@telenet.be 

            

De effectieve aanvangsuren van de wedstrijden worden later doorgegeven. 

 
Met sportieve groeten en tot binnenkort, 

 

Het bestuur van de Brugse badminton club. 
 
.  Er  wordt gespeeld op 12 velden. 
.  De poules worden samengesteld op basis van het aantal inschrijvingen. 
.  Gelieve het klassement, niveau en gegevens juist in te vullen wat een garantie vormt voor je speelplezier.      

.  De toernooiverantwoordelijke houdt het recht de reglementen eventueel aan te passen in het belang van het goede verloop van het toernooi. 

.  Zoals overal verzoeken wij iedereen als mogelijk zijn of haar inschrijving te willen respecteren door daadwerkelijk aanwezig te zijn, indien 
dit toch onverwacht niet mogelijk is, probeer dan indien mogelijk zelf voor vervanging te zorgen!!  

 

Maar vooral : verwittig ons van alle wijzigingen aub!!! 
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