
Inschrijfformulier Clubkampioenschappen 2019 (senioren) 

Op 4 maart starten we met de clubkampioenschappen. Net zo als de afgelopen jaren proberen we zo 
veel mogelijk in poules te spelen. Er wordt op 2 nivo’s ingedeeld: competitie en recreatie. We spelen 
in principe alleen op maandagavond in De Scheg van 20.00 tot 22:00 uur, maar niet-recreanten 
moeten er rekening mee houden dat zij ook in De Bloemhof zullen worden ingedeeld.   
Het zelfde geldt voor leden die op drie onderdelen inschrijven en leden die beperkt beschikbaar zijn. 
De finales zijn op maandagavond 15 april in de Scheg. 

- Houd er rekening mee dat er op de speelavonden minder banen zijn om op vrij te spelen! 
- Weet je al van te voren dat je de finale-avond verhinderd bent overleg dan even vooraf met de TC! 
- Houd er rekening meer dat je soms meerdere keren op een avond moet spelen! 
- De TC bepaalt de indeling van de poules en van de partners in dubbel en gemengd dubbel! 
- Er worden volledige wedstrijden gespeeld volgens de bondsregels (best of 3, rallypointsysteem tot                 
de 21 en met 2 punten verschil tot max 30 punten)! 

Houd de hieronder genoemde speeldata vrij in je agenda. De wedstrijdschema’s worden zo spoedig 
mogelijk na het verwerken van de inschrijvingen bekend gemaakt per e-mail en via onze website 
www.bcspaceshuttle.nl.  

Het volledige clubkampioenschappenschema + uitslagen kan vanaf 4 maart via de website  
www.toernooi.nl bekeken worden. 

Het inschrijfgeld bedraagt € 3,50 per onderdeel, welke bij inschrijving direct dient te worden voldaan.  

naam

adres

Telefoon (06)

e-mail

Niveau Gevorderd, recreant *

dames enkel ja/nee *

heren enkel ja/nee *

dames dubbel ja/nee * naam partner bepaald door Tc

heren dubbel ja/nee * naam partner bepaald door Tc

gemengd dubbel ja/nee * naam partner bepaald door Tc

Secretariaat: J. Huls, Haas 6, 1422 WV Uithoorn, telefoonnr. 0297-795130 

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nr. V533897

http://www.bcspaceshuttle.nl
http://www.toernooi.nl


* doorhalen wat niet van toepassing is 

De wedstrijdleider verwerkt deze gegevens in het speelrooster. Hierop kan niet meer gereageerd wor-
den en we kunnen geen wijzigingen meer aanbrengen. 

Wordt de wedstrijd om wat voor reden niet gespeeld, dan is de speler die niet komt opdagen 
hiervoor verantwoordelijk, in dat geval heb je de wedstrijd met 2 x 21-0 verloren. 

De inschrijving sluit op 11 februari dus: 

Inleveren uiterlijk maandag 11 februari bij Ellen, Peter, Henny of Eric M.

speeldagen (streep de dagen door waarop je verhinderd bent)

Maandag 
De Scheg

4 
maart

11 
maart

18 
maart

25 
maart

1 
april

8 
april 15 april Finales 

Woensdag 
De Bloemhof

6 
maart

13 
maart

20 
maart

27 
maart

3  
april

10 
april
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