
Oliebollen Recreanten Team Toernooi 
28 december 2022 

  

 

Woensdag 28 december organiseert Badminton Vereniging Steenbergen een 

badmintontoernooi in sporthal “’t Cromwiel” te Steenbergen. 

 

Spelers met een leeftijd van 18 jaar en ouder kunnen meedoen aan dit toernooi. 

Inschrijven per team van 2 personen. 

Je kunt je inschrijven als een mixed of double team, of beide, en iedereen heeft de keuze uit 2 

onderdelen en op 2 verschillende niveaus: 

 

Y - klasse, voor de beginnende en de gevorderde spelers (indien van toepassing ook divisie of 

klasse vermelden) 

X - klasse, voor de meest gevorderde spelers (graag ook divisie of klasse vermelden) 

 

De inschrijvingskosten zijn € 12,50 per team per onderdeel. 

Deelname is geheel op eigen risico 

 

Inschrijven kan tot uiterlijk 24 december 2022, of als het maximum aantal deelnemers is 

bereikt. De organisatie kan besluiten inschrijvingen anders in te delen ten gunste van het 

speelschema. 

Het inschrijfgeld dient voor 25 december 2022 te worden overgemaakt op rekeningnr.   

NL35 RABO 01488 15 855 t.n.v. Badminton Vereniging Steenbergen en onder vermelding 

van oliebollen toernooi en de namen van de deelnemers. 

 

Je kunt je inschrijven via een e-mail aan: toernooi@bvsteenbergen.nl. 

 

Aanvang van de wedstrijden is om 10.00 uur.   

Het toernooi eindigt om ongeveer 17.00 uur, waarna aansluitend de prijsuitreiking zal 

plaatsvinden in de sportbar van ‘t Cromwiel.   

 

Wij hopen er met jullie aanwezigheid een gezellige sportieve dag van te kunnen maken. 

Tot ziens op 28 december 2022! 

 

Namens de toernooicommissie van Badminton Vereniging Steenbergen 

 

Pierre Beerkens, Manon van Beers en Patricia Nuijten  

tel.nr. 06-15 27 55 21; 06-53 90 43 65; 06-22 29 02 21 

E-Mail :  toernooi@bvsteenbergen.nl 

 

Sporthal ’t Cromwiel 

Krommeweg 1 

4651 RN  Steenbergen 

 

 

 

Bijlage  : inschrijfformulier 

 



 

 

 

 

Inschrijfformulier  Oliebollen Recreanten toernooi d.d. 

28 december 2022 

 

Gegevens team 

 

naam deelnemer 1 : …………………………………………………………………………….. 

 

naam deelnemer 2 : …………………………………………………………………………….. 

 

E-mail contactpersoon: 

……………………..……………………………………………………………………………. 

 

team samenstelling :  gemengd dubbel / dames dubbel / heren dubbel 

(doorstrepen wat niet van toepassing is) 

 

Niveau  : Y  /  X    (doorstrepen wat niet van toepassing is) Divisie: ……………………. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Gegevens team 

 

naam deelnemer 1 : …………………………………………………………………………….. 

 

naam deelnemer 2 : …………………………………………………………………………….. 

 

E-mail contactpersoon: 

……………………..……………………………………………………………………………. 

 

team samenstelling :  gemengd dubbel / dames dubbel / heren dubbel 

(doorstrepen wat niet van toepassing is) 

 

Niveau  : Y  /  X    (doorstrepen wat niet van toepassing is) Divisie: ……………………. 


