
  

  

 

Beste collega’s,  

Beste sportievelingen,  

 

Op zaterdag 11 mei 2019 organiseert de Badminton Vriendenkring van De Watergroep haar 

15de editie van het badmintontornooi ‘Het Water Shuttle Tornooi’, in de Nekker in 

Mechelen. Naar traditie is het tornooi een pouletornooi waaraan alle Vlaamse openbare 

waterbedrijven (Pidpa, Aquafin, Farys, De Watergroep, …) kunnen deelnemen. 

 

Wij hopen dat we jou (opnieuw) mogen verwelkomen op dit sportieve evenement!  

Ik schrijf me in voor het badmintontornooi!  
 

 

Praktische informatie 

• We spelen met shuttles van het merk Karakal, die elke speler gratis kan gebruiken. Deze 

shuttles zijn beschikbaar aan de wedstrijdtafel. 

• Meld je bij aankomst in De Nekker aan bij de wedstrijdtafel. 

• Inschrijvingsgeld: 5 euro per speler per discipline. Gelieve dit te storten op het 

rekeningnummer BE26 9731 1685 5429 uiterlijk tegen 2 mei 2019, met als mededeling: 

“Water Shuttle Tornooi 2019 + naam inschrijver”. 

Bekijk hier de flyer. 

   

Jubileumeditie! 

 

15de editie betekent jubileumeditie! Daarom organiseren we op het einde van het tornooi een 

receptie, waarop we je vriendelijk uitnodigen. Duid in het inschrijvingsformulier aan of je 

aanwezig zal zijn. 

 Vragen? 

 

Voor vragen of bijkomende informatie kun je altijd terecht via badminton@dewatergroep.be. 

 

https://www.dewatergroep.be/badmintontornooi
https://gallery.mailchimp.com/aeba2c0228d92d146e3465564/files/91dda42d-d5ff-46f6-a23b-559382a96992/Flyer_badminton_2019_extern.pdf
mailto:badminton@dewatergroep.be?subject=badmintontornooi%202019


Disciplines :   
Gemengd Dubbel (GD) 

Heren Dubbel (HD)
Heren Enkel (HE) 

Dames Dubbel (DD) 
Dames Enkel (DE)

Kids

Inschrijven vóór 29 april 2019 via inschrijvingsformulier op de website:  
 www.dewatergroep.be/badmintontornooi

Inschrijvingsgeld per discipline : 
5 euro per speler

Na het tornooi vindt er n.a.v. de jubileumeditie een receptie plaats. Je kan je hiervoor inschrijven via de website.

15de Water Shuttle Tornooi

jubileumeditie

11 mei 2019  

 

De Nekker - Mechelen

Nekkerspoel - Borcht 19



Datum: 11 mei 2019
Plaats: De Nekker - Mechelen / Nekkerspoel - Borcht 19 
Ontvangst : 9 uur
Start van het tornooi : 9.30 uur

Disciplines :   
• Gemengd Dubbel (GD) 
• Heren Dubbel (HD)
• Heren Enkel (HE) 
• Dames Dubbel (DD) 
• Dames Enkel (DE)
• Kids

Inschrijven voor 29 april 2019 via inschrijvingsformulier op 
de website:  

  www.dewatergroep.be/badmintontornooi

Vermeld bij inschrijving ook je niveau:  
• startende speler
• beginnende recreanten
• ervaren recreanten
• zeer sterke recreanten / competitiespelers

Inschrijvingsgeld per discipline : 5 euro per speler
Betaling uiterlijk 2 mei 2019  
op het IBAN-nr. BE26 9731 1685 5429 van  
‘De Watergroep Badminton Vriendenkring’ met mededeling 
“Water Shuttle Tornooi 2019 + naam inschrijver”.  
Indien men geen partner vindt kan men zich ook inschrijven 
via het inschrijvingsformulier. Wij zoeken dan een geschikte 
partner. 
Na het tornooi vindt er n.a.v. de jubileumeditie een receptie 
plaats. Graag via het inschrijvingsformulier aanduiden of je 
hierbij aansluit. Wij dienen vooraf het aantal aanwezigen 
door te geven voor het regelen van de catering.

Praktisch:
• Het precieze beginuur (van je eerste wedstrijd) wordt 

later meegedeeld.
• Ook de partner, kinderen, ouders van personeelsleden 

alsook gepensioneerde personeelsleden zijn welkom. 
• Shuttles worden voorzien ’s morgens .
• Er kan een broodje besteld worden als middagmaal. 
• Gelieve deze uitnodiging dan ook te bezorgen naar 

alle geïnteresseerden binnen uw bedrijf.

Praktische info


