
 

TENNISKAMPIOENSCHAP NMBS 2014 
 

 

Schrijf u in via een formulier dat voorkomt op de site van www.tc-guillemins.be. 

Formulier te zenden aan Philippe Rouselle. 

!!!! Zonder tegenbericht moet iedereen om 9u00 aanwezig zijn !!!! 

!!!! Controleer uw planning op www.tc-guillemins.be van 10 april !!!! 
 

Philippe Rouselle / SCST AT Kinkempois  GSM : 0476/860175 NMBS 941/4022 

Philippe.rouselle@b-rail.be 
 

Mag ik u vragen het formulier zorgvuldig in te vullen. Al de gegevens zijn belangrijk om onze communicatie te 

vergemakkelijken. 

Afsluiting inschrijvingen: 02 april 2014 . De eerste wedstrijden vinden plaats begin mei. 

Aanvraag dienstvrijstelling:    JA   /   NEEN (schrappen wat niet past) 

 
Naam : ………………… Voornaam : ………………………  Geboortedatum:…………. Federatie 

klassement : ……………  identificatienummer : …. …. …. …. …. …. …. …. ….  

Administratief adres : ……………………………………………………………………… 

Privaat adres : ……………………………………………………………………………… 

GSM : ……………………… tf privé : …………………….  tf  in dienst : ……………. 

E-mailadres (prive) : ……………………............................................................................. 

E-mailadres in dienst : …………………………………………………………………………….. 
 

Ik schrijf me in voor Enkel 

o Dames open in Namen  (19 mei) – Finale in Mechelen 05/09 

o Heren open in St-Ghislain (8 mei) – Finale in Mechelen 05/09 

o Heren 2 (max. 45 pt) in Mechelen (30 mei) – Finale in Mechelen 05/09 

o Heren 3 (max.15 pt) in Liers (22- 23 mei) - – Finale in Mechelen 05/09 
 

Ik schrijf me in voor Dubbel 

o Dubbel heren open in St-Ghislain (9 mei) – Finale in St-Ghislain 12/09 

o D H 2 (max. 90 pt) in Namen (19 mei) – Finale in St-Ghislain 12/09 

o D H 3 (max. 35 pt) in Liers (16 mei) – Finale in St-Ghislain 12/09 
Ik schrijf me in voor Dubbel gemengd 

o Liers (16 mei). – Finale in Mechelen 05/09 
In dubbel speel ik met: 

Naam : ………………… Voornaam : ………………………  Geboortedatum:…………. Federatie 

klassement : ……………  identificatienummer : …. …. …. …. …. …. …. …. ….  

Administratief adres : ……………………………………………………………………… 

Privaat adres : ……………………………………………………………………………… 

GSM : ……………………… tf privé : …………………….  tf  in dienst :………………. 

E-mailadres (prive) : …………………................................................................................. 

E-mailadres in dienst: …………………………………………………………………………….. 

 

Opmerkingen :          ����  



 
 
Beste sportvrienden, 
 
De toekenning van dienstvrijstellingen wordt geregeld door nieuwe reglementaire 
beschikkingen. 
 
Ten einde de nieuwe geldende richtlijnen na te leven, ben ik verplicht om de aanvragen 
voor dienstvrijstelling in te dienen uiterlijk vier weken voor de datum van de wedstrijd. 
Eenmaal deze termijn voorbij, zullen alle aanvragen ambtshalve worden geweigerd en 
zullen er geen regularisaties meer kunnen gebeuren. 
Gelieve dus de nodige schikkingen te treffen om deze termijn strikt in acht te nemen. 
 
Dit jaar organiseren we voor de tweede keer  een individueel kampioenschap Dames 
open  (alle klassementen samen). 
Ik wil u dus vragen om daaraan de nodige ruchtbaarheid te geven en contact op te 
nemen met bevriende spoorwegbediendes die aan dit individueel kampioenschap  
zouden kunnen deelnemen. 
 
Dat is dan ook de reden waarom ik je twee inschrijvingsformulieren toestuur.  
 
Sportieve groeten. 
 

        
 Philippe. 

 

 

 
 


