
Minimum leeftijd is 14 jaar, graag de leeftijd vermelden op het inschrijvingsformulier.

Met trots kunnen we u vertellen dat OBTC in een splinternieuwe sportzaal speelt. 

Onze ontmoeting gaat door in deze nieuwe zaal: Sportcentrum Marie Thérèse De Gryse, Schapenstraat 45, 8400 Oostende
https://www.oostende.be/sportcentrum-marie-therese-de-gryse

Beste Badmintonliefhebber,

De Oostendse Badmintonclub OBTC vzw nodigt je uit op haar Nationale Noordzee recreantenontmoeting op Paasmaandag 13 april  2020.

Alle recreatieve spelers en competitiespelers met maximaal een C2 klassement zijn welkom.

Dit zijn de disciplines: Heren Enkel (HE), Dames Enkel (DE), Heren Dubbel (HD), Dames Dubbel (DD), Gemengd Dubbel (GD) .

Programma op 13 april: inschrijven vanaf 9u, start enkelspel om 9u30 en zoals gewoonlijk proberen we rond 17 uur af te sluiten. 

Alle disciplines van de recreantenontmoeting worden in poules gespeeld.

Er wordt gestreefd naar een evenwichtige poulesamenstelling, daarom wordt gevraagd om een ‘eerlijk’ niveau op te geven. Er kan ingeschreven worden voor:

                     niveau 2 en 2+: beginnend speler     

                     niveau 3 en 3+: ervaren/gevorderd speler  

                     niveau 4 en 4+: zeer sterke speler

                     of vul het klassement (bijv. C2) van de deelnemer in.

Het OBTC bestuur

Details worden in de week voor de ontmoeting doorgestuurd.

Het inschrijvingsgeld is € 2,50 voor de eerst ingeschreven discipline, € 4,00 voor twee disciplines en € 5,00 voor drie disciplines. 

Te betalen op 13 april 2020 bij inschrijving.

Bij voorkeur wordt er gespeeld met Yonex Mavis 300 shuttles. Shuttles worden ter beschikking gesteld.

Deelnemers aangesloten bij Badminton Vlaanderen zijn verzekerd. Van deelnemers niet aangesloten bij Badminton Vlaanderen wordt gevraagd hun naam en adres te 

vermelden bij de "verzekering Aspiranten" (3e tabblad op het inschrijvingsformulier).

Inschrijven kan alleen via het inschrijvingsformulier (zie volgend tabblad) vóór 6 april 2020 per mail naar deoostendsebadmintonclub@gmail.com, 

bij Birger Versluys, tel: 0495 51 45 54 (na 18u). Inlichtingen bij Tom Denduyver, 0498 23 58 24.

Sportieve groeten en tot op onze ontmoeting,

https://www.oostende.be/sportcentrum-marie-therese-de-gryse

