
 

BC KLEIN BOOM  

Organiseert op zondag 10 december 2017 

Van 08.30 tot 18.00 uur 

’t Chickentornooi 

 

Wat? Een recreantenontmoeting in poulevorm (geen enkels). 

Wie? Voor recreanten en jeugdspelers (maximum D-ranking). 

Spelers die competitie spelen worden geweigerd! 

Wanneer? Op zondag 10 december 2017 van 08.30 tot 18.00 uur 

(vanaf 08.30 uur dubbels; aansluitend gemengd) 

Waar?  In sporthal “Klein Boom” 

Mechelbaan 604, 2580 Putte (bij Mechelen) 

Prijs?  € 7,00 voor één discipline; € 9,00 voor twee disciplines, te 

betalen via overschrijving op BE83 7330 1114 3815. 

Inschrijven? Tot 1 december met bijgevoegd inschrijvingsformulier  

(via e-mail of post).(ALLE VELDEN GOED INVULLEN) 

Inschrijven kan tot het maximum aantal ploegen is bereikt (36 

ploegen in de voormiddag en 36 ploegen in de namiddag). 

Shuttles? Yonex Mavis 300 Geel (in de zaal per stuk te koop). 

Uniek 

wedstrijdsysteem 

Regelmatige herindeling volgens sterkte, aan de hand van de 

behaalde punten. 

Er wordt gespeeld naar 2 sets volgens het rally pointsysteem, 

zonder verlengingen; maximum 5 wedstrijden per discipline en 

slechts éénmaal tegen dezelfde tegenstrever. 

Tombola Gratis aanwezigheidstombola per discipline. 

Eten? 
(op voorhand te reserveren) 

Kip met appelmoes en brood                           s  ss       € 8,50 

Spaghetti                                                          x   d       € 8,00 

Croque Monsieur met garnituur                                € 6,00 
 

 
 

 

Download het inschrijvingsformulier via : www.bckleinboom.be 

Inschrijvingen en/of vragen via mail naar chicken@bckleinboom.be 

http://www.bckleinboom.be/


 

BC KLEIN BOOM  

Organiseert op zondag 10 december 2017 

Van 08.30 tot 18.00 uur 

’t Chickentornooi 
Clubnaam :  

Naam en voornaam :  

VBL nummer :   

Adres :  

Postcode en woonplaats :  

Telefoonnummer en e-mail:  

Kip met appelmoes en brood :  8,50€ □ ja                                      □ neen 

Spaghetti :  8,00€ □ ja                                      □ neen 

Croque Monsieur (garni) :  6,00€ □ ja                                      □ neen 

Bestellen verplicht tot betaling 

Discipline : □ DUBBEL HEREN (voormiddag) 

 □ DUBBEL DAMES (voormiddag) 

 □ GEMENGD (namiddag) 

Naam partner :  Dubbel : 

(Partner ook verplicht apart in te schrijven !) Gemengd : 
 

Inschrijvingen worden aanvaard tot uiterlijk 1 december 2017.  

 

De inschrijving wordt bevestigd via mail (binnen de 3 dagen) en is definitief na 

overschrijving van het verschuldigde bedrag op rekening BE83 7330 1114 3815 met 

vermelding van naam speler + club. 

 

De correcte aanvangsuren zullen later via mail aan de inschrijver gemeld worden. 

Aanmelden in de zaal, tenminste een half uur voor aanvang van de discipline. 

 

 

Inschrijven bij:    chicken@bckleinboom.be 

 

Download dit formulier ook via:  www.bckleinboom.be 


