
12. Internationale Kleefse Zwanen-cup 

Organisatie:  Badminton Club Kleve 1958, e.V. 

Termijn: 

SA .,04.04.2020 - gemengd dubbel:  aanvang 14.00uur, aanmelding tot 09.30h bij de toernooileiding.  

SO., 05.04.2020 - dubbel:  aanvang 10.00uur, aanmelding tot 09.30h bij de toernooileiding. 

Plaats: Sporthal Konrad-Adenauer-Schule in Kleve Kellen, Köstersweg 41, 47533 Kleve (s.v.p. alleen  

sportschoenen met lichte zool !). 

https://goo.gl/maps/1MoQ8uSuRrpYZXhJ7 

Parkeerplaats: Voor (Köstersweg) en achter de sporthal (Postdeich).   

Onderdelen: 

Gemengd dubbel, herendubbel, damesdubbel 

A-Veld: 1.,2.& 3.Divisie, (Landesliga) en hoger 

B-Veld: 4.Divisie, Overgangsklasse  & 1.Klasse Distrikt, (Bezirksliga & Bezirksklasse) 

C-Veld: 2., 3.& 4. Klasse Distrikt , (Kreisklasse & Kreisliga) 

D-Veld: recreanten, (Hobbyspieler) 

De indeling is afhankelijk van de aktuele divisie waarin gespeeld wordt. De speler die in de hoogste 

divisie speelt, telt. Bovendien moet de speler voor de competitie 2019/2020 als NBB lid van de 

desbetreffende vereniging geregistreerd zijn. Jeugdspelers ( geboren 2001 tot 2004)kunnen ook 

deelnemen.  Dit s.v.p. bij de aanmelding meededelen. De toernooileiding behoudt zich het recht voor, 

spelers in hogere klassen in te delen indien zij dit noodzakelijk acht. 

Spelen: gemengd dubbel, herendubbel, damesdubbel. 

Modus: spelen in poules, vervolgens afvalsysteem volgens reglement (Rallypoint-System). 

Veranderingen zijn mogelijk, al naar gelang aantal deelnemers. Ter beschikking staan 8 velden om te 

spelen. 

Startgeld: 14€ per dubbel en/of gemengd dubbel.  

Het bedrag dient te worden betaald op het tijdstip van aanmelding, onder vermelding van :  12e 

Klever Schwanencup en naam van de speler op rekening nummer : 

(IBAN) DE96324604220701698010 , (BIC): GENODED1KLL (BLZ 32460422).  

Betaling op de dag van het toernooi zelf is helaas niet meer mogelijk. Het bedrag moet voor de 

uiterlijke inschrijfdatum(25.04.2020) overgemaakt  zijn. Indien een speler toch, na de uiterlijke 

inschrijfdatum van deelname afziet, wordt het startgeld niet vergoed. 

Prijzen: 1. t/m 3e plaats oorkondes en monetair of prijzen.  

https://goo.gl/maps/1MoQ8uSuRrpYZXhJ7


Contact voor het toernooi: online: schwanencup@bc-kleve.de( bij voorkeur) 

Of schriftelijk: Marion Kissien, Asperdener Straße 80, 47574 Goch 

Veranderingen m.b.t. vastgelegde speeltijden worden aan de deelnemers doorgegeven mits email 

adres bij melding aangegeven wordt 

Uiterlijke inschrijfdatum: Woensdag, 24.03.2020 (email invoer) resp. Vrijdag, 25.03.2020. 

(Poststempel) 

Bij een te hoog aantal deelnemers is de datum van aanmelding uislaggevend. 

Shuttles:  A, B en C veld: pluimbal, die door de deelnemers zelf dienen te worden bezorgd. C veld:  

Indien beide partijen besluiten met plastic bal te spelen, is dit eveneens toegestaan. D-Veld: plastic 

pluim, door deelnemers zelf bezorgd. 

Overige informatie: 

voor eten en drank is tijdens het gehele toernooi gezorgd. Voor mogelijkheden tot overnachten of 

bemiddeling van een hotel verzoeken wij om op korte termijn contact op te nemen met de 

organisatie. 

Tijdens het toernooi is er eveneens een  kleine verloting, het is zeker de moeite waard, er zijn leuke 

prijzen te winnen!  

Eveneens aanwezig een badmintonshop. 

Uitloting: deze vindt plaats na afloop van de inschrijftermijn en wordt bekend gemaakt op internet 

onder : www.bc-kleve.de Schwanencup. 

De organisatie behoudt zich het recht voor, de uitschrijving te veranderen indien zij dit noodzakelijk 

acht! 

We wensen jullie allemaal sportieve en leuke wedstrijden! 
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