
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namens het bestuur van BC De Voskes vzw,    

Sijmens Johan : tornooiverantwoordelijke  

GSM  0499/379776                                                                                             

 
Disciplines : 

 
Herendubbel – Damesdubbel 
Per discipline kan men inschrijven voor beginnende of gevorderde 
recreanten. 

Plaats : Sporthal ’t Solveld – Ralisweg 17 
Uur : Herendubbel en damesdubbel : Van 09u00 tot 

Gemengd Dubbel : van 14u
Inschrijvingsgeld 
: 

5 euro per discipline, per persoon, te betalen in de sporthal 

Shuttles : Shuttles (Yonex mavis 300 geel) worden door ons geleverd.
Wie : Recreanten, D en C2-spelers   
Prijzen : Prijzen voor de winnaars & finalisten.

Elke deelnemer krijgt een geschenk van onze club.
 
Om organisatorische redenen is het aantal deelnemende ploegen

vorige jaren hebben we een aantal ploegen moeten weigeren

 
De organisatie behoudt zich het recht de inschrijvingen stop te zetten als het maximale aantal ingeschreven ploegen bereikt i

Info op onze website : www.bcdevoskes.be

9
de

 Recreantentornooi
op zondag 

                                                                                              

Damesdubbel – Gemengd Dubbel  
Per discipline kan men inschrijven voor beginnende of gevorderde 

Ralisweg 17 – 3390 Tielt-Winge (016/63.25.16)
Herendubbel en damesdubbel : Van 09u00 tot ong. 14u30 
Gemengd Dubbel : van 14u30 tot 19u00 
euro per discipline, per persoon, te betalen in de sporthal  

Shuttles (Yonex mavis 300 geel) worden door ons geleverd. 
spelers   (VBL-leden en niet-VBL-leden) 

Prijzen voor de winnaars & finalisten. 
Elke deelnemer krijgt een geschenk van onze club. 

nde ploegen beperkt, wacht dus niet te lang om in te schrijven.

ploegen moeten weigeren.  

De organisatie behoudt zich het recht de inschrijvingen stop te zetten als het maximale aantal ingeschreven ploegen bereikt i
 

www.bcdevoskes.be  

Nodigt jullie uit op hun 
 

Recreantentornooi
 

op zondag 24 maart 2013 

Materiaalstand
www.mobi-sport.be

Mogelijkheid om ter plaatse 
rackets te laten bespannen.

Per discipline kan men inschrijven voor beginnende of gevorderde 

 
INSCHRIJVINGEN :  

 
Vóór 16 maart 2013 

 
Via www.toernooi.nl  

 

of 
 

bc.de.voskes@scarlet.be
 

 

Winge (016/63.25.16) 

beperkt, wacht dus niet te lang om in te schrijven. De 

De organisatie behoudt zich het recht de inschrijvingen stop te zetten als het maximale aantal ingeschreven ploegen bereikt is. 

Recreantentornooi 

Materiaalstand 
sport.be 

 
Mogelijkheid om ter plaatse  

te laten bespannen. 
 


