
 

BADMINTONCLUB SPINSHUTTLE DESSEL 
 

organiseert op 
 

ZONDAG 5 februari 2023 
 

haar jaarlijks 

 

RECREATIEF FAMILIETORNOOI 
 

    
WAT: Een DUBBELTORNOOI voor elke badmintonliefhebber.  

IEDEREEN kan deelnemen ongeacht leeftijd of geslacht !!! 

 

     
DOEL: Een gezellige en sportieve dag doorbrengen waarbij ook niet-leden kunnen 

kennis maken met badminton. DEELNEMEN IS BELANGRIJKER DAN 

WINNEN !!! 
 

 
OPZET: Het familietornooi wordt gespeeld in een poule- en uitspeelronde zodat elk team 6 

à 7 wedstrijden van max. 15 minuten kan spelen, gespreid over de ganse dag. 

    

Mogelijkheden en voorwaarden voor de samenstelling van een team: 

• 2 heren (jongens), 2 dames (meisjes), 1 heer (jongen) + 1 dame (meisje). 

• 2 seniors (+12jaar), 2 juniors (= of -12jaar), 1 senior + 1 junior. 

• voor het volwassenentornooi mag max. 1 speler lid zijn van een 

badmintonclub (deze regel geldt NIET voor het senior/junior-tornooi). 

• voor het senior/junior-tornooi is minimum 1 speler junior (= of – 12jaar). 

• Een team mag aangevuld worden met 1 reservespeler maar voor elke 

wedstrijd moet aan bovenstaande voorwaarden worden voldaan. 

• Niet-leden, juniors, G - spelers en dames/meisjes krijgen een aantal punten 

voorsprong bij het begin van elke wedstrijd.   

 

     

WANNEER: Zondag 5 februari 2023 van circa 09.30 tot 17.30 uur. 

 
 
WAAR: SPORTPARK BRASEL, Brasel z/n, 2480 Dessel 

 
  

INSCHRIJVEN: Door onderstaande strook volledig ingevuld terug te bezorgen            
VOOR 24/01/2023 tijdens de clubavonden op dinsdag en donderdag of 
via e-mail spinshuttle@gmail.com  

Elke speler betaalt 7,00 euro inschrijving.   
   

Vergeet vooral niet een originele naam voor jouw team op te geven. 
 
 

MEER INFO: Via de website www.spinshuttle.be  
 

 
 

mailto:spinshuttle@gmail.com
http://www.spinshuttle.be/


 

INSCHRIJVINGSFORMULIER FAMILIETORNOOI 

 
Zondag   5/02/2023 

 
 

 Naam team :    …………………………………………………………………………………………………………      
 

 
wensen deel te nemen aan: O Volwassenentornooi O Senior/junior-tornooi 
  

Speler 1 :   ……………………………………………………………………………………………………  

Adres :    ……………………………………………………………………………………………………  

E-mail :   …………………………………………………………………………………………………… 

Geslacht : O man/jongen O vrouw/meisje  

Geboortedatum:  ………………………………………………………………………………………………… 

Lid van : O een badmintonclub:……………………………………………………………… 

  O geen lid, niet van een erkende of van een recreatieve club   

 

Speler 2 :   ……………………………………………………………………………………………………  

Adres :    ……………………………………………………………………………………………………  

E-mail :   …………………………………………………………………………………………………… 

Geslacht : O man/jongen O vrouw/meisje  

Geboortedatum: …………………………………………………………………………………………………… 

Lid van : O een badmintonclub:……………………………………………………………… 

  O geen lid, niet van een erkende of van een recreatieve club   

 

 

Speler 3 :   ……………………………………………………………………………………………………  

Adres :    ……………………………………………………………………………………………………  

E-mail :   …………………………………………………………………………………………………… 

Geslacht : O man/jongen O vrouw/meisje  

Geboortedatum: …………………………………………………………………………………………………… 

Lid van : O een erkende badmintonclub:………………………………………………… 

  O geen lid, niet van een erkende of van een recreatieve club   

 

Het inschrijvingsgeld kan gestort worden op BE28 0682 1643 5420 met vermelding van 

jouw teamnaam of cash betaald worden in de kantine op dinsdag tijdens de speelavonden.      

                       Betaald = ingeschreven! 

 

Betaald bedrag:  ……  x  7,00 euro per speler  =   ………  euro 


