
  

 

 

  

 

A L G E M E E N R E G L E M E N T E N  

  

Datum  9 – 10  MEI 2009 

 

• Het tornooi wordt gespeeld volgens de reglementen van de BBF- en het VBL- reglement C250. 

• De kledij moet conform zijn aan het reglement C100 art. 117. 

• Men mag zich maximum voor 3 verschillende disciplines inschrijven. 

• Telefonische inschrijvingen worden niet aanvaard. 

• Dubbelpartners moeten eveneens inschrijven, zoniet wordt de inschrijving beschouwd als zijnde “partner 

gevraagd”. 

• De inrichters en de referee  hebben het recht maatregelen te treffen, nodig voor het goede verloop van 

het tornooi. Bij weinig inschrijvingen wordt de discipline geannuleerd, samengevoegd, of de Amerikaanse 

Pool toegepast. 

• De deelnemers dienen een half uur voor hun eerste wedstrijd speelklaar aanwezig te zijn in de zaal. 

• Iedere deelnemer kan opgeroepen worden als lijnrechter of umpire. 

• De lidkaart  moet voorgelegd worden bij aanmelden aan de tornooireceptie. 

• De deelnemers die medicatie nemen dienen dit voor aanvang van de wedstrijd te melden aan de referee. 

Dit via doktersvoorschrift en onder gesloten omslag. 

• De deelnemers worden persoonlijk of via hun secretariaat op de hoogte gebracht van het uur van hun 

eerste wedstrijd. 

• Voor elke inschrijving dient het inschrijvingsgeld betaald te worden, ongeacht het al of niet deelnemen 

met uitzondering van de bepaling van art. 112 in C100. 

• Voor de afwezige speler(s) is het reglement G211 van toepassing. 

• De shuttles zijn ten laste van de spelers en zijn verkrijgbaar in de zaal:  

Yonex Mavis 300 GEEL(D, C2) en Diamond Mars (C1, B2, B1). 

• Bij het verlaten van de zaal moet toestemming gevraagd worden aan de referee. 
 
Tijdens een officieel tornooi, kampioenschap, competitie of evenement, goedgekeurd door BBF of VBL, is het toegestaan om tv-

opnames, geluidsopnames en foto’s te maken. Deelname aan het tornooi betekent dat hiervoor geen bijkomende goedkeuring aan de 

betrokken spelers, clubs of officials gevraagd moet worden. Deze tv-opnames, geluidsopnames of foto’s kunnen verspreid worden door 

de houder van de uitzend- of publicatierechten en mogen gebruikt worden voor live of opgenomen tv-programma’s, internet, 

webcasting, radio, film, verspreiding via de pers en andere gelijkaardige media. BBF en zijn geaffilieerde federaties en elke betrokken 

fotograaf hebben het recht elke foto of andere gelijkaardige beelden, die van de speler of official werden gemaakt tijdens het tornooi, 

te gebruiken voor niet-commerciële doeleinden. 

Plaats Sporthal Ten Gaerde 

J. Mertensstraat 27A 

1702 Groot Bijgaarden 

� 02/463.30.49 

 

Inschrijvingen 

 

Bart Junius 

Beekveld 60  

1785 Merchtem 

Info: � 0494/86.02.72 

 

Inschrijvingen via toernooi.nl 

(http://www.bcdilbeek.be) 

 

Inschrijvingsgeld 

 

6€/discipline  

(incl. VBL bijdrage) 

 

Uiterste 

inschrijvingsdatum 

 

17 april 2009 

Inschrijvingen worden 

aanvaard tot het maximum 

van 410 wedstrijden is 

bereikt. 

 

Loting 27 april 2009, 19.30u 

Oppemstraat 1, 1861 

Wolvertem 

 

Referee 

Tornooileiding 

Dopingverantw. 

Axel Caers 

Bart Junius 

Wilfried Verleyen 

 
  



INSCHRIJVINGSFORMULIER  

NATIONAAL KWALIFICATIETORNOOI BC DILBEEK 

http://www.bcdilbeek.be 
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Sporthal Ten Gaerde 

J. Mertensstraat 27A 

1702 Groot Bijgaarden 

 

�������������������� 

 

9-10 mei 2009 

 

Nationaal Tornooi B1-B2-C1-C2-D 

 

Kwalificatietornooi voor B1 spelers 

Tournoi de qualification pour joueurs B1 
 

INFORMATIE 

 

Naam:  

Voornaam:  

Club:  

Klass:  

VBL/LFBB lidnr:  

  

Adres: 

 

 

 

  

Telefoon:  

Email:  

 

 

 

Schrijft in voor volgende disciplines: 

 

 B1 B2 C1 C2 D 

 

HE      

DE      

 

HD      

DD      

Partner + Club: 

 

GD      

Partner + Club: 

 

Gewenste discipline aankruisen a.u.b. 

 

Alle informatie & doorverwijzing naar 

inschrijvingssite toernooi.nl: 

http://www.bcdilbeek.be 

 

 

Tijdens het tornooi ben je zaterdag en zondag 

welkom in cafetaria Ten Gaerde: 

• Broodjes Smos, Hesp, Kaas, American 

• Zelfgebakken taart en cake 
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Aanwezig met materiaalstand, inclusief mogelijkheid 

tot besnaren van rackets. 
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