
 

Op een sportieve manier de zomervakantie inluiden? 
Dat kan op het  

Euro Badminton Tournament 

7 en 8 juli 2018 
in de Gulickhal in Tegelen. 

 
Op uitnodiging van Crossfire Events and Services 
hebben verschillende badmintonclubs uit de regio 

samen met deze Londense Badmintonclub een gezellig 
en verbindend toernooi georganiseerd, met de 

mogelijkheid om zaterdagavond gezamenlijk gezellig 
door te brengen, met dans en muziek. Deelnemers 
komen uit Engeland, Duitsland en Nederland en spelen 

op allerlei niveaus. 
 
De gehele voorafgaande week traint Crossfire mee met 

de genoemde lokale clubs, waarbij het eenieder vrij 
staat om te komen kijken, maar ook  om mee te spelen 

door hen die nog weinig kennis hebben van de 
badminton sport. 
 

De opzet van het toernooi op zaterdag en zondag 7 en 8 
juli is vooralsnog gebaseerd op de spelniveaus Open 
League (hoog niveau), Social League (recreatief) en 45+ 

(dubbel en mix: beide spelers 45+) waarbij er gespeeld 
wordt in de bekende categorieën single, dubbel en mix. 

Er zal uitsluitend met veren shuttles worden gespeeld 
(geen plastic) die door de organisatie worden verzorgd. 
 

De kosten voor deelname: 

• in één categorie: € 15,--. 

• in twee categorieën: € 25,--. 

• in drie categorieën: € 35,--. 
 

Op zaterdag worden alle partijen gespeeld, en op 
zondag de finales.  
 

Speel je liever een toernooitje waarbij alle deelnemers 
mogelijk random aan elkaar worden gekoppeld? Schrijf 
je dan in voor het Team Tournament op zondag. Dat 

kan ook als je niet zeker weet of je de finales haalt. De 
kosten hiervoor zijn € 10,-- (mocht je toch de finales 

spelen, krijg je later nog 50% hiervan retour) 
 
Op zaterdagavond staat een diner en een dans/muziek 

avond in resort Arcen / Klein Vink op het programma. 
De kosten hiervoor zijn € 35,-- per persoon, voor alle 
deelnemers en eventuele genodigden/begeleiders. 

Jeugdspelers kunnen dus ook hun ouders meenemen! 
 

Ter herinnering aan het evenement wordt er een T-shirt 
aangeboden voor € 12,-- welk verkrijgbaar is in de 
maten XS t/m XXXL. 

 
Mocht je aan alles deelnemen (single, dubbel, mix, 

Team Tournament, diner met dansavond en het T-shirt) 
kan dat voor totaal € 85,-- (ipv € 92,--) 
 



Ben je lid van één van de ondersteunende clubs, informeer dan bij je trainer voor de inschrijving of mail een van de 
genoemde contactpersonen, vermeld je telefoonnummer als je gebeld wilt worden.  
 

Ben je géén lid, schrijf dan in via de site van Crossfire (Engels, betaling in ponden)  
 
Inschrijven kan tot 23 juni 2018, om het T-shirt tijdig te kunnen bestellen geldt zelfs een uiterlijke inschrijfdatum van 16 

juni. Wees er dus snel bij! 
 

Let op! Om deel te kunnen nemen, dient de betaling tijdig, zo mogelijk direct na 23 juni 2018 te zijn ontvangen, op risico 
van uitsluiting van deelname. Na 23 juni bestaat geen recht op terugbetaling ingeval van verhindering.  
 

 
Voorbeeld T-shirt, achterzijde 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
De organisatie kan op basis van ontvangen 
inschrijvingen zowel categorieën als speelniveaus 

aanpassen als dit ten goede komt aan de deelnemers. 
Te denken valt o.a. aan leeftijdsgrenzen. 
 

Mochten bovenstaande gegevens niet geheel helder 
zijn, geldt de informatie op de flyer van Crossfire. 

 


