
1e teamtoernooi 
  

 
  

WANNEER 
zondag 5 april 2020 start om 9u 

 
WAAR 

sporthal Hoge Wal in Ertvelde 
Guldensporenlaan 34 

 
VOOR WIE 

ploeg van min. 2 heren en 2 dames 
(recreanten of competitiespelers 

of mix van beide) 
 

PRIJS 
€6 pp te betalen op 

BE73 8902 0405 2160 
Vermeld je teamnaam! 

 

INSCHRIJVEN 
 

Voor zondag 29 maart 2020. 
Via mail hogewalertvelde@gmail.com 

 
Opgelet: Aangezien er 4 teams nodig zijn 

voor 1 poule kan de bevestiging via mail een 
tijdje op zich laten wachten. Slechts wanneer 

de inschrijving is bevestigd (ten laatste 30 
maart), ben je ingeschreven. 

Een ontvangstbevestiging krijg je sowieso. 
 

Vermeld je speelsterkte: 
beginner – gematigd – gevorderd – 

competitie (+ klassement) 
 

Opgelet: Gelieve het niveau correct door te 
geven, dit voor ieders speelplezier. 

Badmintonshop 

 
zal ter plaatse zijn voor 

aankoop en advies 

ORGANISATIE 
 

Elk team speelt tegen 3 andere teams. 
Er wordt telkens 1 heren dubbel, 1 

dames dubbel, 2 gemengd dubbel en 1 
enkel gespeeld. 

Volgorde van de enkels per teamontmoeting: 
HE – DE – HE 

 
Er zijn belegde broodjes en gebak te 

koop aan democratische prijzen bij de 
aanmeldtafel. Voor ieders gemak kan 
je je broodje op voorhand bestellen en 

betalen bij inschrijving. 
Keuze uit: 

kaas – hesp – kaas & hesp – préparé  

VERDERE BEPALINGEN 
 

Inschrijvingsgeld kan enkel overgeschreven 
worden (dus niet aan de aanmeldtafel). 

Wanneer je de bevestigingsmail hebt 
gekregen, is het noodzakelijk om je 

overschrijving te maken. 
Je overschrijving is je definitieve 

inschrijvingsbewijs. 
 

Bij terugtrekking van de inschrijving voor 29 
maart 2020 zal het inschrijvingsgeld worden 

teruggestort, later is dit helaas niet meer 
mogelijk. 

 
Het bestuur van Hoge Wal BC behoudt het 

recht om de reglementen aan te passen in het 
belang van het goede verloop van het 

toernooi. 
 



 
 

GELIEVE ONDERSTAANDE TE VERMELDEN IN JE MAIL AAN HOGEWALARTVELDE@GMAIL.COM 
 

Teamnaam Spelers (€6/persoon) Speelsterkte Belegd broodje (€3) Totaal 

     

     

     

     

     

     

     

 
GELIEVE JE TEAMNAAM TE VERMELDEN BIJ OVERSCHRIJVING NAAR BE73 8902 0405 2160 

(overschrijven is pas noodzakelijk na inschrijfbevestiging van de organisatie) 
 
 
 
 
  


