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april 2017 

 

TENNIS en PETANQUE             

  zondag 2 juli van 10.00 tot 17.30 uur 

voor leden en partners van alle Kringen KBC Senioren 

 

Praktische gegevens 

 

* Locatie: KBC Terlinden, Gentsesteenweg 336, 9300 Aalst met ruime parking, inrit uitsluitend via 

Gentsesteenweg (wegens werken). 

  

Tennis 
Er wordt altijd dubbel gespeeld: dubbel heren, dubbel dames of dubbel gemengd. Iedere wedstrijd 

duurt max. 1 uur, inbegrepen opwarmen en vegen van het terrein. Van elke ingeschrevene wordt 

verwacht dat hij minstens twee wedstrijden speelt. 

* Alle deelnemers worden verdeeld in twee ploegen: evenwicht tussen aantal mannen en vrouwen en 

spelniveau (voor zover gekend).  

Het programmaschema wordt tegen 26 juni aan alle ingeschrevenen bezorgd. 

* Bij slecht weer vindt dit tornooi indoor plaats in een nabijgelegen tennisclub. 

 

Petanque 
Aan supporters en liefhebbers van petanque wordt de gelegenheid geboden om enkele wedstrijden te 

spelen. Wie geen eigen petanqueballen heeft, geen nood, wij zorgen hiervoor. 

Voor wie geen of weinig ervaring heeft, geen probleem, wij zorgen vooraf voor een korte initiatie. 

Ook bij slecht weer spelen wij! De banen zijn overdekt. 

 

Scenario 
* 9.30 uur    : samenkomst, welkomstkoffie en briefing 

* 10.00 uur   : organisatie en begin van de wedstrijden 

* Tijdens de middag  : belegde broodjes 

* In de namiddag   : een gebakje 

* 18.00 uur   : aperitief, koude schotel, 1 drankje en gezellig napraten. 

 

Dranken in de loop van de dag zijn beschikbaar aan zeer democratische prijzen. 

Kostprijs: 18,00 euro per deelnemer, te storten op rekening BE 49 7340 2675 8871 van Seniorenclub 

KBC Brussel met als melding ‘2 juli + aantal deelnemers’. 

Betaalperiode van 29 mei tot 15 juni. Bij overboeking: in volgorde van betaling. 

Zend het inschrijvingsformulier als bijlage eveneens terug. 
 

Wij hopen jullie talrijk te mogen begroeten. 

 

Het organisatiecomité: Seniorenclub KBC Brussel   

  

e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com 

Website: www.seniorenkbcbrussel.be         
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Inschrijvingsformulier terug te zenden vanaf heden tot uiterlijk 15 juni aan 

  Seniorenclub KBC Brussel 

   e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com 

   post: Jonas De Jonge, Laarbeeklaan 77b5 1731 Asse-Zellik- GSM 0475 53 82 17 

 

  

   INSCHRIJVINGSFORMULIER 

     TENNIS – PETANQUE AALST 2 juli 2017 

Naam lid:  

 

Adres: 

 

Hoofdlid bij Kring:  

 

E-mailadres: 

 

Gsm/telefoonnummer: 

 

Deelname als 

 

O Tennis (naam vermelden)  : 

     Ik wil graag O 2   of O 3 wedstrijden spelen (keuze aankruisen) 

 

O Petanque (naam vermelden) : 

 

O Supporter (naam vermelden) : 

 

 

 

Aanvullende gegevens/vragen: 

 

 

  


