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INSCHRIJFFORMULIER 
Clubkampioenschappen 2017 

 

Uiterste inleverdatum: 30 januari 2017 

Inleveren bij:  Piet Cornielje, Corinne Arbouw, Henny Botzen, Erik van Leeuwen, Anneke Leerdam, Edwin Rondel of 

   Vanessa van Veldhoven, met betaling van € 5,- (€ 10,- voor niet-leden vanuit badminton overdag en 

   oud-leden). 

 

Van 2 maart t/m 8 april worden de clubkampioenschappen gehouden. Er zal in verschillende sterkte-

categorieën worden gestreden in de enkels, mixen en dubbels. Deze kampioenschappen zijn voor 

iedereen; zowel voor de beginnende recreant als voor de (ver)gevorderde competitiespeler (zie ook 

indeling). 

 

Naam  ______________________________________________________________       M  /  V 

Telefoon ______________________________________________________________  

E-mail  ______________________________________________________________ 

Speelsterkte   A1   A2   B  (aankruisen wat van toepassing is)  

Schrijft zich in voor 

Enkel WEL  /  NIET  

Dubbel WEL  /  NIET Naam partner _________________________________    Wanted 

Telefoon  _________________________________  

E-mail   _________________________________ 

Gemengd 

Dubbel 

WEL  /  NIET Naam partner _________________________________    Wanted 

Telefoon  _________________________________  

E-mail   _________________________________ 

Ik heb de finales op 6 en 8 april in mijn agenda gezet   Ja 

 

Iedere speler moet zich apart inschrijven. Indien je geen partner hebt, kan je voor de (gemengd) dubbels 

partner wanted aankruisen. Als je 2 jaar achter elkaar in de finale in een bepaalde sterkte hebt gestaan, 

moet je een klasse hoger inschrijven. 
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Let op!   Dit jaar spelen we weer in de oude opzet, dus met dames- en herendubbels gescheiden in de A1 

en A2 zonder loting. 

Let op!   Dit jaar staat het toernooi open voor oud-leden. Als jullie nog contact hebben met oud-leden, 

maak ze dan enthousiast om mee te doen! Schroom niet om dit formulier naar hen door te sturen. 

 

Nog even ter herinnering de belangrijkste punten uit de opzet van de clubkampioenschappen: 

 De poules kunnen starten om 19.00 uur, 20.00 uur of 21.00 uur. 

 Mogelijkheden voor het verzetten van wedstrijden zijn beperkt door de korte toernooiduur. 

 Vrijwel elke avond is er minimaal 1 baan om vrij te spelen en later op de avond meer banen. 

 Naast de klassen A1 en A2 hebben we een klasse B met voorrondes omdat de sterktes in de klasse B 

nogal uiteenlopen. Na de voorrondes wordt er verder gespeeld in een B1 en B2 klasse. 

Aanvangstijden en poule indelingen worden twee weken van te voren bekend gemaakt op internet. De 

halve finales vinden plaats op donderdagavond 6 april en de finales op zaterdagavond 8 april (vanaf 

17.00u). Direct na de finales volgt de prijsuitreiking (+/- 21.00uur) met aansluitend de feestavond.  

Let op! Om in de finales geplaatst te worden dient men zowel op de halve finaleavond als op de finale dag 

beschikbaar te zijn! 

 

Indeling 

Ieder jaar opnieuw proberen we een zo goed mogelijke verdeling te maken over de verschillende sterktes. 

Dit jaar hebben we voor de volgende indeling gekozen. 

A1 Competitieteams 1 t/m 5  

A2 Competitieteams 6 t/m 10 + Herenteam 1 

B   Competitieteams 11 t/m 13 + (beginnende) recreanten, na de voorrondes opgesplitst in B1 en B2 

Let op!   In de A1 wordt er, zoals altijd, met veren shuttles gespeeld en in de A2 en B met nylon. Als je met 

veren shuttles wilt spelen, geef je dan op in de A1! 

 

Oproep 

Elk jaar worden de winnaars van de clubkampioenschappen blij gemaakt met leuke en verrassende prijzen. 

Heb je interesse om dit jaar een van de cadeaus te sponsoren? Neem dan contact op met de 

recreantencommissie. 


