
Iedereen mag deelnemen. Aansluiting bond is niet noodzakelijk. 
 

 
Inschrijvingsformulier 

 
       Naam : ……………………    Voornaam : ………………………..  
 
       Adres : …………………………………………………………….. 
 
       Postcode : ………………..      Gemeente : …………………………. 
 
       Tel. : ………………………….VBL-lidnummer : …………………. 
 
       Club : …………………………………………Klassement : ……… 
 

   Badmintonclub ’t Huirtuits Dropke organiseert: 

    

12121212° PAASTORNOOI ° PAASTORNOOI ° PAASTORNOOI ° PAASTORNOOI (onofficieel) 

7 & 8 april 2012 
B1 – B2 – C1 – C2 – D- RECREANTEN 

 
Sporthal ’t Kapelleke – Bergense Steenweg 33 te 2270 Herenthout 
 
II nnsscchhrr ii jj vviinnggeenn  
 

-     Toe te sturen vóór 18 maart 2012 aan :  
                   *  De Clercq Reggy, Doornboompad 60 
                      2270 Herenthout , GSM 0474/70 02 96 

                         * via e-mail : huirtuitsdropke@gmail.com 
                         * of via toernooi.nl: 
http://www.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=A0647765-1432-45F1-
8C3E-F79071FA5C56 

-     Inschrijvingsgeld : 6 Euro eerste discipline, 11€ (2) en 16€ (3) 
  B1 B2 C1 C2 D Recr Partner+club  Totaal 2000 Euro aan geldprijzen te winnen !!!!     

 
  Reglement :  

• De inschrijvingen worden in volgorde van binnenkomen in aanmerking 
genomen. Eerst is eerst! 

• De spelers worden verzocht een half uur voor de aanvang van hun 
wedstrijd aanwezig te zijn. 

• De zaal mag enkel verlaten worden na toestemming van het sportbestuur 
van de inrichtende club. 

• De inrichters hebben het recht alle maatregelen te treffen die het goede 
verloop van het tornooi waarborgen. 

• Bij onvoldoende inschrijvingen kunnen disciplines samengevoegd 
worden. Max. inschrijven in 3 verschillende disciplines (enkel, dubbel of 
gemengd) 

• Veel badmintonplezier voor iedereen! 
 
 

DE         

HE         

DD         

HD         

GD         

 
Datum : ……………………………Volgnr. (voor organisatie): ………….. 
 
Handtekening : ………………….. 

 



 
 

Plaats 
 

Sporthal ’t Kapelleke – Bergense Steenweg 33 – 2270  
Herenthout 

 
 

Als je langs de E313 komt neem je de afrit  
“Herenthout- Herentals Industrie” (21). 

 

    

 
 
 

12de    
PPPAAAAAASSSTTTOOORRRNNNOOOOOOIII   

               (((   ddduuubbbbbbeeelll    eeennn   gggeeemmmeeennngggddd   iii nnn   pppooouuulll eeesss   ///   eeennnkkk eeelll    vvvooolll gggeeennnsss   kkk nnnoooccckkk ---ooouuuttt ppprrr iii nnnccciii pppeee)))   
   

   
   

    B1 – B2 – C1 – C2 – D - RECREANTEN  
 

     Zaterdag 7 april (GD&Enkel) 
     Zondag 8 april (DD&HD) 

     2012 
 

Sporthal 

E313 


