45ste Recreatief

Badmintontoernooi
B.C. ’t Pluumke ’67 organiseert voor de 45ste keer het ”Recrea�ef Badmintontoernooi”.
Dit toernooi wordt gehouden in de “Sport- en Turnhal Winterswijk”,
Parallelweg 9 7102 DE Winterswijk.
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Maandag 18 maart en woensdag 20 maart 2019.
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Het toernooi wordt gehouden op
Maandag 18 maart en woensdag 20 maart 2019.
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45ste Recrea�ef Badmintontoernooi

Aanvang van de eerste wedstrijden is op beide dagen om 20:15 uur. (zaal open 20.00 uur)
Het wedstrijdboekje zal in de loop van week 10 verschijnen op het opgegeven mailadres van
het inschrijvingsformulier. Houd u er alstublie� rekening mee bij de opgave dat u beide
avonden moet kunnen spelen, de uiteindelijke speelavond per klasse zal maar 1 avond zijn.
(De speelavond wordt pas bekent gemaakt na alle opgaves in het nog te
versturen programmaboekje) . Inschrijving is alleen mogelijk per dubbel en wel in de
volgende klasses:
Klasse A - Klasse voor de beginnende recreant.
Klasse B - Klasse voor de gevorderde recrea�eve speler/sters.
Klasse C - Klasse van de sterke recreant en ex-compe��espelers/sters
die minimaal 3 jaar geen compe��e hebben gespeeld.
In de verschillende klasses kan men zich opgeven voor Heren Dubbel (HD),
Gemengd Dubbel (GD) of Dames Dubbel (DD).
Men kan zich maar voor één onderdeel opgeven.
Inschrijfgeld - Het inschrijfgeld bedraagt € 5,- per dubbel en dient bij inschrijving te
worden voldaan, op banknr. IBAN NL 10 RABO 0166 385 042 van de Rabobank te Winterswijk.
Alles onder vermelding van uw team-/clubnaam en badmintontoernooi 2019.
Inschrijving sturen naar: Mark ten Pas
De Savornin Lohmanstraat 56  0619443278
7103 GW Winterswijk
 toernooi@tpluumke67.nl
Inschrijvingen dienen voor 1 maart 2019 binnen te zijn. Na deze datum kunnen wij geen
inschrijvingen meer accepteren. Inschrijvingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld,
stuur dus op �jd in zodat uw deelname gewaarborgd is. In week 10 ontvangen alle deelnemende
teams een programmaboekje.
Wij willen u er graag op wijzen dat het mogelijk is om op maandagavond te komen oefenen
met uw teams op onze speelavond. Neemt u hiervoor vooraf even contact op met
Erwin Ruesink: 0629592907, tevens is dit nummer te bereiken voor wedstrijdzaken.

Graag tot ziens op het 45ste”Recreatief Badmintontoernooi 2019”
Met vriendelijke sportgroeten, B.C.’t Pluumke ’67

Hoofdsponsor
van toernooi :

ADRES:......................................................................................................................................................................
POSTCODE:................................ WOONPLAATS: .......................................................................................
CONTACTPERSOON:............................................................................  ....................................................
EMAIL: .....................................................................................................................................................................
Wij doen mee met de volgende dubbels in de klasse:

Team

Voorle�er + Achternaam

Voorbeeld
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TEAM NAAM:.......................................................................................................................................................
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Men kan zich maar voor één onderdeel opgeven.

Inschrijving voor 1 maart 2019

sturen naar:

Mark ten Pas
De Savornin Lohmanstraat 56
7103 GW Winterswijk

Óf per e-mail naar toernooi@tpluumke67.nl
kijk ook eens op: www.tpluumke67.nl

Hoofdsponsor
van toernooi :

AVG

-Met het invullen van dit formulier stel ik mijn naam, adres,
telefoonnummer en mailadres voor deelname beschikbaar.
- Mijn naam en bijbehorende uitslagen kunnen gepubliceerd
worden in diverse clubmedia zoals de website
(www.tpluumke67.nl), het clubblad en social media.
- Mijn naam, eventueel beeldmateriaal en bijbehorende uitslagen
kunnen gepubliceerd worden in tradi�onele media zoals bv
‘Achterhoek Nieuws’ en bijbehorende website
(www.achterhoeknieuws.nl)

Lid worden mag ook:
tŝůũĞŐĞǁŽŽŶϭŽĨϮŬĞĞƌƉĞƌǁĞĞŬĞĞŶůĞƵŬƉĂƌƟũƚũĞďĂĚŵŝŶƚŽŶŶĞŶ͍
ĞŶũĞǌĞĞƌĨĂŶĂƟĞŬĞŶǁŝůũĞ͚ƐĂǀŽŶĚƐŽĨŝŶŚĞƚǁĞĞŬĞŶĚǁĞĚƐƚƌŝũĚĞŶƐƉĞůĞŶ͍
ŝƚŬĂŶĂůůĞŵĂĂůďŝũďĂĚŵŝŶƚŽŶǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐ͛ƚWůƵƵŵŬĞ͚ϲϳƵŝƚtŝŶƚĞƌƐǁŝũŬ͘
tŝũǌŝũŶĞĞŶŐĞǌĞůůŝŐĞĞŶĂĐƟĞǀĞǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐŵĞƚǌŽ͛ŶϳϬůĞĚĞŶĚŝĞǀŽŽƌ
ĂůůĞƐƉĞůŶŝǀĞĂƵƐĞĞŶŽƉůŽƐƐŝŶŐďŝĞĚƚ͘KŶĚĞƌƐƚĂĂŶĚĞĞŶŽǀĞƌǌŝĐŚƚǀĂŶŽŶǌĞ
ƐƉĞĞůƟũĚĞŶĞŶƚƌĂŝŶŝŶŐƐƟũĚĞŶ͗
JeugĚ
DĂĂŶĚĂŐ
ĂƚĞƌĚĂŐ

ϭϴ͘ϬϬƵƵƌ
ϭϭ͘ϯϬƵƵƌ

ϭϵ͘ϯϬƵƵƌ
ϭϮ͘ϯϬƵƵƌ

Sporƚ- en TƵƌŶŚĂůW͛wijk
^ƉŽƌƚŚĂůĚĞsůŝĞƌ

ZĞĐƌĞĂƟĞǀĞƐƉĞůĞƌƐ
DĂĂŶĚĂŐ;ůĂďĞůĞŶƚŽƚϮϮ͘ϬϬͿ
tŽĞŶƐĚĂŐŵŝĚĚĂŐ ;ϱϬнͿ
tŽĞŶƐĚĂŐ

ϮϬ͘ϯϬƵƵƌ
ϭϲ͘ϬϬƵƵƌ
ϮϬ͘ϬϬƵƵƌ

Ϯϯ͘ϬϬƵƵƌ
ϭϳ͘ϯϬƵƵƌ
Ϯϯ͘ϬϬƵƵƌ

Sporƚ- en TƵƌŶŚĂůW͛wijk
^ƉŽƌƚŚĂůĚĞsůŝĞƌ
Sporƚ- en TƵƌŶŚĂůW͛wijk

dƌĂŝŶŝŶŐƐŐƌŽĞƉĞŶ
tŽĞŶƐĚĂŐ;ŐƌŽĞƉͿ
ϮϬ͘ϬϬƵƵƌ
tŽĞŶƐĚĂŐ;ŐƌŽĞƉ͕ŐĞǀŽƌĚĞƌĚͿ ϮϬ͘ϰϱƵƵƌ

ϮϬ͘ϰϱƵƵƌ
ϮϮ͘ϭϱƵƵƌ

Sporƚ- en TƵƌŶŚĂůW͛wijk
Sporƚ- en TƵƌŶŚĂůW͛wijk

,ĞďďĞŶǁŝũũĞŝnƚerĞƐƐĞgewekƚ͍kŽŵĚĂŶůĂŶŐƐŽƉϭ
ǀĂŶĚĞƐƉĞĞůaǀŽŶĚĞŶŽĨŬŝũŬǀoor info op www͘ƚƉůƵƵŵkĞϲϳ͘Ŷů

TŽƚgauw!
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