
 

Inschrijving teams 

huisleague BVLZW 

seizoen 2021-2022 
 

LEAGUES  team gms start eind 

Maandag vroeg trio 3 19:30 21:15 

Maandag laat dubbel 4 21:15 23:00 

Dinsdag trio 3 19:30 21:15 

Woensdag vroeg trio 3 20:00 21:45 

Woensdag laat dubbel 3 21:45 23:00 
 

 

oude teamnaam :   

event : dubbel / trio (doorhalen wat niet van toepassing is ) 

speeldag : maandag / dinsdag / woensdag  (doorhalen wat niet van toepassing is) 

nieuwe teamnaam :   

1e keus event : dubbel / trio (doorhalen wat niet van toepassing is ) 

1e keus speeldag : maandag V / maandag L/ dinsdag / woensdag T / woensdag D  (d.w.n.v.t.i) 

spelers lijst : naam 
      

handtekening 

teamcaptain : 
    

  

speler 2 : 
      

speler 3 : 
      

speler 4 : 
      

speler 5 : 
      

speler 6 : 
      

speler 7 : 
      

 

Dit formulier inleveren bij één van de leden van het bestuur of mailen naar wedstrijdzaken@bvlzw.nl. 

            
Toelichting : 
Het minimale aantal in te schrijven spelers is voor de dubbels 2 en de trio's 3. 

Het maximale aantal in te schrijven spelers is voor de dubbels 5 en voor de trio's 7. 

Het maximale aantal in te schrijven teams bedraagt 10 per league. 

 
De huidige teams in het seizoen 2020-2021 behouden hun recht op een plaats en kunnen zich in hun eigen league inschrijven tot 
14-07-2021. Nieuwe teams worden op een wachtlijst gezet. Na 14-07-2021 geldt de volgorde van aanmelding, dit geldt ook 
voor nieuwe teams. Bij oude teamnaam graag de teamnaam invullen zoals in de huisleague seizoen 2020-2021. Voor geheel 
nieuwe teams is dit niet nodig. Het aantal speeldagen is 30. De data van de speelweken is te vinden in de agenda 2021-2022 op 
de website. Mocht blijken dat er voor bepaalde leagues niet voldoende inschrijvingen zijn (minimaal 6) dan zullen wij leagues 
laten vervallen. De leaguegelden per team voor aanvang van de league te voldoen aan de leaguesecretaris. Spelers dienen 
ingeschreven (als hoofd- of dubbellid in het seizoen 2021-2022) te zijn bij de BVLZW. 
Leden die zich willen afmelden dienen dit schriftelijk of per mail in te dienen bij ledenadm@bvlzw.nl 

 


