
	
	
 
 

Clubkampioenschappen en Clubdag 2019 
 
Dit jaar heeft de organisatie gekozen voor een gecombineerde dag. Zoals de kop het al 
aangeeft: Clubkampioenschappen en Clubdag op één dag. Zowel voor de jeugd als voor de 
senioren! 
 
Op deze dag, die op zaterdag 15 juni a.s. wordt gehouden, beginnen we om 09.00 uur 
met onze clubkampioenschappen. De jeugd mag de aftrap nemen, later op de ochtend zul-
len de senioren aansluiten. Uiteraard spelen we in onze eigen vertrouwde sporthal De Beek. 
 
Daar we echte clubkampioenschappen willen houden, kunnen de senioren zich inschrijven 
voor enkelspel (mits voldoende inschrijvingen per klasse), dames / heren dubbelspel en 
gemengd dubbelspel. De jeugdspelers spelen enkelspel en dubbelspel. Hoe wij de indelin-
gen gaan maken, hangt natuurlijk af van de inschrijvingen. We kijken natuurlijk ook naar 
de mogelijkheid om jeugdspelers en senioren met elkaar te laten spelen. 
 
Aansluitend aan de clubkampioenschappen, zullen we rond 18.00 uur voor de inwendige 
mens gaan zorgen. Wat het wordt houden we nog even geheim.  
Na het eten hebben we voor de jeugd nog een verrassing in de sporthal. De senioren die 
zich geroepen voelen mogen uiteraard ook meedoen.  
Om 22.00 uur is het voor de jeugd afgelopen en kunnen ze hopelijk terugkijken op een leu-
ke dag. Voor de senioren wordt er ’s avonds nog een leuke quiz georganiseerd. 
 
De kosten voor deelname aan deze clubkampioenschappen en clubdag bedraagt voor 
jeugdleden €3,- per persoon, voor de seniorleden €10,- per persoon en voor de partners 
€15,- per persoon. Voor deze bijdrage krijg je leuke wedstrijden, avondeten en enkele con-
sumpties.  
 
Geef je op voor 15 mei a.s. door bijgaand formulier in te vullen en deze samen met het 
inschrijfgeld in te leveren bij Jolanda Verbakel (jeugd) / Jan Keijzers (senioren). 
 
De organisatie hoopt veel leden te mogen begroeten deze dag. 
Jeugd en senioren, samen een sportieve en gezellige dag. 
Samen zijn we één vereniging, samen zijn we BC Bakel! 
 
Namens de organisatie clubdag 2019, 
 
Roel Schaap, Karin Vloet (bestuur) 
Wim Loos, Jan Keijzers (TC) 
Tim van Tiel, Jolanda Verbakel (JC) 



 

 

 
 
 

Opgave formulier Clubkampioenschappen - Clubdag 2019 
 
 

 
Naam:         
 
Ik ben: 

□ jeugd lid: □ ik neem deel aan de clubkampioenschappen (enkel en dubbel) 

   □ betaald € 3,00  ja / nee paraaf: 

 

□ senior lid: □ ik neem deel aan de clubkampioenschappen 

   ik schrijf mij in voor enkel / dubbel / mix (doorhalen wat n.v.t. is) 

   □ betaald € 10,00  ja / nee paraaf: 

 

□ Ik kom met partner: Naam partner:…………………………………………………………… 

Hij/zij komt: □ ’s avonds betaald € 15,00 ja / nee paraaf: 

 
 
 
 
 
Invullen en inleveren voor 15mei 2019 bij Jolanda Verbakel of Jan Keijzers 
 
 

□ = kruis aan wat van toepassing is 


