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Beste sportvrienden, 
 

Dit jaar organiseren we een Badminton Leudal mini-teamtoernooi. 
Het toernooi wordt gehouden op zondag 13 mei 2018.  
Middels deze brief willen we jullie van harte uitnodigen om met 1 of meerdere 

teams deel te nemen aan dit toernooi. 
 

Het toernooi betreft een gemengd recreanten teamtoernooi.  
Er kunnen maximaal 8 teams deelnemen aan het toernooi, dit op volgorde van 
aanmelding. Wanneer er een team onverwacht zou uitvallen, willen we jullie 

verzoeken om dit zo spoedig mogelijk te melden. Het is dan nog mogelijk om 
een plaatsvervangend team in te laten vallen.  

Tijdens het toernooi is er koffie, thee, frisdrank, energy-drank, fruit en chips 
tegen een geringe betaling verkrijgbaar in de sporthal.  
 

Afsluiting toernooi 
Het toernooi wordt afgesloten met een geheel verzorgde lunch. Deze lunch is 

inbegrepen. 
 
De sluitingsdatum van inschrijving is zondag 29 april 2018!!! 

 
We hopen jullie op zondag 13 mei 2018 te treffen in Baexem.  

Gezelligheid en het hebben van sportieve wedstrijden staan in dit toernooi 
centraal.  
 

 

Met vriendelijke groet, 
 

Maaike Bonten 
BC Push Baexem 

 
  
 

PS: informatie omtrent dit toernooi is ook op onze website (Badminton Leudal) terug 

te vinden:  

 
Bijlage:  

1) Toernooi informatie 
2) Inschrijfformulier  

 
 

 
 



 
 

Toernooi informatie      
 

 

Datum  Zondag 13 mei 2018.  

 
Team   Minimaal 2 dames en 2 heren. 
   Maximaal 3 dames en 3 heren. 

 
Speelduur  Van 09.30 tot ongeveer 12.45 uur.  

   Om 09.15 uur met volledig team aanwezig zijn. 
   Prijsuitreiking rond 13.30 uur. 
  

Speelwijze Er wordt gespeeld volgens het rally-point systeem.  
Aan de hand van het aantal deelnemende teams zal een 

wedstrijdschema opgesteld worden, per persoon zullen er 
maximaal 6 wedstrijden van twee sets gespeeld worden. Bij 
een volledig deelnemersveld zal er op tijd gespeeld worden. 

 
Wedstrijden Tijdens het toernooi worden er zowel Heren-, Dames- en 

gemengde dubbelwedstrijden gespeeld. 
 
Prijzen De 1e, 2e en 3e plaats zullen een prijs ontvangen. 

 
Catering Tijdens en na het toernooi is er koffie, thee, frisdrank, 

energy-drink, fruit en chips tegen een geringe betaling 
verkrijgbaar in de sporthal.  

  
Shuttles  Yonex, Mavis 350. 
 

Inschrijfgeld  € 30,00 per team. Lunch is inbegrepen. 
 

Inschrijving  Sluitingsdatum inschrijving zondag 29 april.  
 
 

Sporthal  Burgemeester Hannenhal 
   Kapittelstraat 3 

   6095 BA Baexem 
   Tel: 0475-452460 

 
Contactpersoon Maaike Bonten 
   Tel: 06-43082191 

   E-mail: mpipeters@gmail.com 
   Site: www.badmintonleudal.nl 
 

 



Opmerkingen / voorwaarden: 

 De toernooiorganisatie behoud de mogelijkheid om het toernooisysteem 
aan te passen. 

 Bij meer dan 8 inschrijvingen is het mogelijk om 1 team als reserve te 
zetten, inschrijvingen van verschillende clubs gaan voor inschrijvingen 
van meerdere teams per club. 

 De teams dienen op aangegeven tijden aanwezig te zijn. 
 Het toernooi gaat niet alleen om het winnen maar ook om de 

gezelligheid! 
 Inschrijven is mogelijk via de e-mail en post, bij beide geldt dat de 

volgorde van ontvangst van het inschrijfgeld bepalend is voor de 

volgorde van aanmelding. 
 De organisatie sluit elke aansprakelijkheid voor schade of letsel uit 

hoofde van welke oorzaak dan ook uit. Deelname is op eigen risico. 
 Inschrijfgeld a € 30,00 per team overmaken naar: 

  IBAN:  NL88 RABO 0147 9710 98. 

t.n.v. BC Push Baexem 
Met vermelding van: Mini-toernooi Badminton Leudal 2018 + naam 

van eigen vereniging/team. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 


