
2-hallen mix- en herendubbeltoernooi 
___________________________2016_____________________________ 
 
Zoals al vele jaren organiseren we ook dit jaar weer het 2-hallen mixtoernooi. Net als vorig jaar zullen we 

naast het mixtoernooi ook gelijktijdig een herendubbeltoernooi spelen. Wij hopen hiermee weer 2 hallen 

volledig gevuld te krijgen. Bovendien hebben wij binnen onze vereniging (en dat geldt ongetwijfeld ook 

bij veel andere clubs) veel meer heren als dames. Op deze manier kunnen zij nu ook meedoen met het 

toernooi.  

 

Het mix- en herendubbeltoernooi vindt plaats op zaterdag 19 maart 2016 in Eelde. Wij nodigen u uit om 

u samen met uw mix-partner of dubbelpartner in te schrijven voor dit toernooi. Uiteraard zijn ook anderen 

van uw club welkom. U kunt slecht deelnemen aan 1 van beide onderdelen. 

 

Het toernooi wordt gespeeld volgens een poule systeem, waarbij we de poules vooraf op sterkte indelen. 

In elke poule zijn leuke prijzen te winnen. De eerste partijen beginnen om 9.20 uur en de prijsuitreiking 

zal om ca. 17.00 uur zijn. Om deel te nemen dient u niet hoger te spelen dan hoofdklasse niveau. Er wordt 

gespeeld met Nylon shuttles. Het toernooi wordt gehouden in sporthal de Marsch, Hooiweg 196 te Pa-

terswolde.  

            

De deelnamekosten bedragen  € 8,00  per persoon, van te voren over te maken op girorekening  

NL16INGB0003622100  t.n.v. BC de Pluim.   

 

De inschrijving sluit op 11 maart, of zodra het maximum aantal koppels is bereikt!! 

Wij hopen uw inschrijving en betaling spoedig te mogen ontvangen. 

 

====================================================== 

INSCHRIJFFORMULIER  2-HALLEN  MIX- DUBBELTOERNOOI  

====================================================== 

 

Ik geef mij op voor het:  � Mix toernooi    � Herendubbeltoernooi (1 optie aankruisen) 
             

                                        Heer                       Dame of Heer 

 

Naam:       .............................................................  ............................................................... 

Adres:        .............................................................  ............................................................... 

Postcode:    ................... te .....................................   .................... te ...................................... 

Tel.nr.:       .............................................................    ............................................................... 

Vereniging: .............................................................    ............................................................... 

Email:       .............................................................    ............................................................... 

 

Niveau:      � recreant         � recreant 

   � competitie niveau ....... klasse ddw/zz  � competitie niveau ....... klasse ddw/zz 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Graag opgeven als koppel. 

Extra aanmeldingen eventueel op de achterkant     inschrijvingen naar:    Christian van Kammen 

Website BC de Pluim:  www.bcdepluim.nl            Molkampen 34 

                9761 BL Eelde 

Opgeven per email kan naar: christianvankammen@home.nl. Je krijgt altijd een bevestiging. 


