
Badmintonclub Weert '67 

 

 
 

 
 
               Weert, september 2014 
 

 

Uitnodiging competitie 2014-2015 
 

 

Beste sportvrienden, 
 

 

Hierbij nodigen wij jullie uit voor het spelen van de competitiewedstrijden tegen  

BC Weert ’67 10 in de jeugd U15 afdeling 4. 

 

28-9-2014 BC Weert ’67 10 Venray 5 

26-10-2014 BC Weert ’67 10 Rebeo 6 

9-11-2014 BC Weert ’67 10 Roermond 5 

30-11-2014 BC Weert ’67 10 Weert 11 

14-12-2014 BC Weert ’67 10 ’t Roat 5 

18-1-2015 BC Weert ’67 10 SCC 6 

25-1-2015 BC Weert ’67 10 ’t Roat 6 

 

Aanvang wedstrijd 10.00 uur in sporthal “Boshoven” Vrakkerveld 2 te Weert. 

Telefoonnummer sporthal: 0495-541366 

Telefoonnummer kantine : 0495-541446 

 

U wordt vriendelijk verzocht zich uiterlijk 15 minuten voor het officiële 

aanvangstijdstip omgekleed en met de teamopstelling op papier aan de wedstrijdtafel te 

melden. 

 

Er wordt gespeeld met het merk shuttle Yonex Mavis 300 

 

Wij wensen jullie alvast een sportieve en prettige wedstrijd toe. 

 

Met vriendelijke sportgroeten, 

Namens BC Weert ’67 

Dennis Snellen 

S. Groeneweghof 26 

6004 SC Weert 

06-51517063 

7575ccp@badminton.nl 

 



Routebeschrijving Sporthal Boshoven 

 
Komend uit de richting Eindhoven 

Vanaf de A2 neemt u de afslag Weert-Noord (afslag 38) en houdt dan Weert aan. Doorrijden tot aan 

de rotonde en dan rechtsaf richting Stramproy/Maaseik en vervolgens de 1
e
 weg linksaf. Dan 1

e
 weg 

rechtsaf en doorrijden tot bij parkeerplaats sporthal. 

 

Komend uit de richting Venlo 

Langs Noordervaart richting Nederweert en dan borden Weert volgen. Via de Ringbaan Noord net zo 

lang doorrijden tot u bij de grote rotonde komt en dan rechtdoor richting Stramproy/Maaseik. Dan 1
e
 

weg linksaf en vervolgens 1
e
 weg rechtsaf en doorrijden tot bij parkeerplaats sporthal. 

 

Komend uit de richting Maastricht 

Vanaf de A2 neemt u de afslag Nederweert (afslag 39) en dan linksaf richting Weert. Via de Ringbaan 

Noord net zo lang doorrijden tot u bij de grote rotonde komt en dan rechtdoor richting 

Stramproy/Maaseik. Dan 1
e
 weg linksaf en vervolgens 1

e
 weg rechtsaf en doorrijden tot bij 

parkeerplaats sporthal. 

 
 


