Beste deelnemers,
ste

Wij hoopten dat we ter gelegenheid van ons 40 Antverpino tornooi er een feesteditie van konden
maken.
We organiseerden zelfs opnieuw een D-reeks om alsnog voldoende inschrijvingen te kunnen krijgen.
ste
Plannen werden gemaakt om iedereen een tof aandenken te geven ter gelegenheid van de 40
editie.
De realiteit heeft ons echter met de neus op de feiten gedrukt. Amper 101 individuele spelers
schreven zich in voor ons tornooi. Vorig jaar mochten we nog meer dan 200 individuele spelers
verwelkomen.
De tegenvallende inschrijvingen en de spreiding over de verschillende disciplines hebben het bestuur
van Antverpino, in overleg met de referee, doen besluiten dat we geen kwalitatief tornooi kunnen
organiseren, de naam Antverpino waardig.
Hierbij een overzicht van de inschrijvingen:
HEB1 : 9 spelers
DEB1 : 6 spelers
HDB1 : 5 koppels en 1 reservespeler
DDB1 : 2 koppels (direct finale ???) NIET REALISTISCH
GDB1 : GEEN (1 mannelijke speler reserve en 1 vrouwelijke speler niet gekoppeld met niet
ingeschreven partner)
HEB2 : 10 spelers
DEB2 : 3 spelers (poule van 3 ???) ONGELDIG ... waarvan 1 dame enkel op zondag kan
spelen
HDB2 : 6 koppels
DDB2 : 3 koppels (poule van 3 ???) ONGELDIG
GDB2 : 7 koppels (2 mannelijke reservespelers) ... waarvan 2 dames enkel op zondag kunnen
spelen
HEC1 : 6 spelers
DEC1 : 2 spelers (direct finale ???) NIET REALISTISCH
HDC1 : 4 koppels (poule van 4 ???) ONGELDIG
DDC1 : GEEN
GDC1 : 3 koppels en 1 mannelijke reservespeler (poule van 3 ???) NIET REALISTISCH
HEC2 : 12 spelers
DEC2 : 4 spelers (poule van 4 ???) ONGELDIG
HDC2 : 11 koppels en 1 reservespeler
DDC2 : 4 koppels en 1 reservespeler (poule van 4 ???) ONGELDIG
GDC2 : 5 koppels en 3 mannelijke reservespelers (poule van 5 ???) ONGELDIG
HED : 3 spelers (poule van 3 ???) ONGELDIG
DED : GEEN
HDD : GEEN
DDD : GEEN
GDD : 1 koppel ... KAN NIET DOORGAAN

We hebben nog afgewogen om alles te concentreren op 1 dag maar ook dat was niet haalbaar. Er zou
te veel gewacht moeten worden op spelers die nog rusttijd hebben vanuit een voorgaande wedstrijd
waardoor de planning onmogelijk zou zijn.
Bijkomend zouden er nog een aantal spelers afvallen omdat de gemengde reeksen enkel op zondag
aangekondigd waren en deze spelers niet beschikbaar zijn op zaterdag.
Met zeer veel spijt stranden we als club dus voorlopig op 39 georganiseerde Internationale en
nationale tornooien.

Wij rekenen op jullie begrip,
Met sportieve groeten,
Het bestuur Antverpino Badmintonclub.

