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RECREANTENONTMOETING
ZONDAG 18 JANUARI 2009  IN

POULEVORM

 

 

Disciplines : Heren Dubbel, Dames Dubbel en Gemengd Dubbel 

Uren : Van 09u00 tot 14u00  Heren Dubbel en Dames Dubbel 
 Van 14u30 tot 17u30  Gemengd Dubbel 
Waar : Sporthal ‘De Hernekouter’, Hernekouter 1, 1540 Herne (02/397.90.15) 

Inschrijvingen : Vóór vrijdag 9 januari 2009 
 Opsturen of mailen naar de tornooiverantwoordelijke: 
 Emmelie Eylenbosch -  Repingestraat 37  -  1570 Vollezele 
 emmelie@bcherne.be – 0472/76.20.74 - www.bcherne.be (online inschrijven) 

Inschrijvingsgeld : 4 euro per discipline, te betalen in de sporthal 

Pluimen : Yonex Mavis 300, per stuk of per koker te verkrijgen in de zaal  

Reglement :  De ontmoeting is toegankelijk voor VBL-leden en niet VBL-leden 
  Enkel toegankelijk voor VBL-leden met R statuut met D of C2 klassement  
  Niet-VBL leden vermelden hun adres bij de inschrijving (verzekering) 
  Er wordt gespeeld naar 2 winnende sets tot 21 punten volgens het 

rallypointsysteem. 
  De tornooiverantwoordelijke heeft het recht alle maatregelen te treffen om 

de goede afloop van het tornooi te waarborgen 
  De poules worden samengesteld volgens sterkte van de spelers 
  Alle spelers worden verwacht 30 minuten voor aanvang van hun discipline 

Cafetaria : Gezellige cafetaria met broodjes en taart. 

Prijzen : Mooie prijzen voor de eerste en de tweede per discipline 

 
INSCHRIJVINGSSTROOK Naam verantwoordelijke :  

Club :  Adres en telefoon :   
 

DISCIPL* NIVEAU** NAAM SPELER VBL*** NAAM PARTNER VBL*** 
GD W Jan Pooma D-54897 Mia Audina Niet lid 

      
      
      
      
      
      
      

 

* Discipline =  HD (Heren dubbel),  DD  (Dames dubbel),  GD  (Gemengd dubbel) 
**  Niveau =  B (Beginnende spelers),  W  (Weinig ervaring),  G (Goede spelers)  of  S (Sterke spelers – C2) 
***  VBL = VBL lidnummer en klassement 

website : www.bcherne.be – rekeningnummer : KBC 734-1311548-20 
secretariaat : Patrick Debrule – Meloketse 2, 1570 Tollembeek  0497 51 91 24 – e-mail : secretariaat@bcherne.be 
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