
SENIORENCOMPETITIE 

INSCHRIJVINGSFORMULIER SEIZOEN 2022-2023 

 

Gelieve per formulier slechts 1 ploeg op te geven. 

Senioren moeten minimum 35 jaar zijn op de dag van deelname. 
 

Ploegnaam : 
 
      

               Club :  Kapitein :  
Facturatie adres:  Adres :  
Postcode :  Plaats :  Postcode :  Plaats :  

Telefoon :  Telefoon :  

Gsm :  Gsm :  

Email :  Email :  
 

             *GEMENGD:   (basisspelers: 2 heren en 2 dames en tot 2 invallers; zij moeten niet van dezelfde club zijn) 

                HEREN:    (4 basisspelers en tot 2 invallers; zij moeten niet van dezelfde club zijn) 

                DAMES:   (4 basisspelers en tot 2 invallers; zij moeten niet van dezelfde club zijn)        (* 1 vakje selecteren) 

G H D Naam Voornaam Lidnr BV 
Klassement          
Dub.  Gem. 

Club 

H1 H1 D1       

H2 H2 D2       

D1 H3 D3       

D2 H4 D4       

5 H5 D5       

6 H6 D6       
 

Data waarop liefst niet wordt gespeeld door deze ploeg of andere opmerkingen ( bv. wel of niet samen spelen 
van ploegen van dezelfde club, voorkeur reeks, enz.)  Voor zover mogelijk wordt hiermee rekening gehouden. 

  

  

  
 

Spelers zonder ploeg, die wensen te spelen als vaste speler kunnen hieronder  inschrijven. Bij voldoende 

inschrijvingen wordt dan een ploeg gevormd.  Geef ook op in welke discipline(s). 

Spelers die occasioneel wensen in te vallen in een willekeurige ploeg kunnen als reserve inschrijven. 
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Naam Voornaam Lidnr BV 
Klassement          
Dub.  Gem. 

Club 

          

          

          

          
 

De gegevens van ploegkapiteins worden doorgegeven aan de andere ploegkapiteins.  
Eens de competitie gestart is kunnen geen wedstrijden meer verplaatst worden in de heenronde; na 1 januari 
kunnen geen wedstrijden meer verplaatst worden in de terugronde. Uitzonderingen enkel bij heirkracht en na 
goedkeuring door de PBA verantwoordelijke.  
Gelieve dit formulier ingevuld terug te mailen voor 29 MEI 2022 naar:   seniorencompetitie@badminton-pba.be 
Voor info: Luc Van den Heuvel : 0488/17.93.93 

mailto:seniorencompetitie@badminton-pba.be


 

Hieronder staan de aangevraagde speeldagen.  Kan je ploeg niet spelen op een van deze dagen, noteer 

die datum dan op de voorzijde van dit formulier, dan kan er al rekening mee gehouden worden bij het 

opstellen van de competitie. 

 

24 september 2022 

1 oktober 

8 oktober 

22 oktober 

12 november 

19 november 

26 november 

10 december 

17 december 

21 januari 2023 

28 januari 

4 februari 

18 februari 

11 maart 

18 maart 

25 maart 

22 april 

29 april 

 


