
Eelder dubbel- en mixtoernooi 
___________________________2023_____________________________ 
 
Afgelopen 3 jaar is het Eelder dubbel- en mixtoernooi niet doorgaan vanwege Corona. Twee keer mocht 
het helemaal niet en vorig jaar werd het te laat bekend, waardoor we te weinig aanmeldingen hadden. 
Máár, we gaan er dit jaar weer helemaal voor!   
 
We organiseren het op zaterdag 25 maart in Eelde. Het is voor de 1e keer in onze nieuwe sporthal, dus 
nog een extra reden om mee te doen! Je kan aan maximaal één onderdeel deelnemen: mix óf dubbel. Wij 
nodigen je dus uit om je samen met je mix-partner of dubbelpartner in te schrijven voor het toernooi. 
Uiteraard zijn ook anderen van je club welkom. Je kan slechts deelnemen aan 1 onderdeel. Indien er te 
weinig opgaves zijn voor de damesdubbel om een leuke poule te vormen, delen we de damesdubbels in 
bij de herendubbel. 
 
Het toernooi wordt gespeeld volgens een poule systeem, waarbij we de poules vooraf op sterkte indelen. 
In elke poule zijn leuke prijzen te winnen. De eerste partijen beginnen om 9.30 uur en de prijsuitreiking 
zal om ca. 16.00 uur zijn. Om deel te nemen dient u niet hoger te spelen dan 5e divisie niveau. Er wordt 
gespeeld met Nylon shuttles. Het toernooi wordt gehouden in de nieuwe Sporthal Groote Veen, Boom-
gaard 7, 9761 TM Eelde (dit is schuin tegenover tuincentrum Florahof, Burg. J.G. Legroweg 34 Eelde) 
            
De deelnamekosten bedragen  € 8,00  per persoon, van te voren over te maken op girorekening  
NL16INGB0003622100  t.n.v. BC de Pluim.   
 
De inschrijving sluit op 17 maart, of zodra het maximum aantal koppels is bereikt!! 
Wij hopen uw inschrijving en betaling spoedig te mogen ontvangen. 
 
 
 
Aanmelden kan via de link in de mail of onderstaande QR code. Je ontvangt binnen 2 week een bevesti-
ging per email. Zo niet, neem dan even contact op. Mocht je een aanmelding willen annuleren of lukt er 
iets niet, neem dan per mail contact op. 
 
 

 
 
 
 
Christian van Kammen 
 
christianvankammen@home.nl 
Tel. 0646292198 


