
INSCHRIJVINGSFORMULIER 
 
Naam:____________________________________________  
Straat + nr: _______________________________________  
Postnr: _____ Gemeente: _____________________________  
Land: ____________________________________________  
Telnr:____________________________________________  
Club:_____________________________________________  
Klassement: _______________________________________  
Vbl – nummer (niet ingevuld is niet ingeschreven): __________  
 
 
 B1 B2 C1 C2 D 
HE      
DE      
HD      
Partner + club: 
DD      
Partner + club: 
GD      
Partner + club: 
 
 
 
Terug te sturen vóór 15 maart 2009 naar: 
Bart Commeine 
Ketsersstraat 11 
8800 Oekene 
Telnr: (+32) 0474/479437 
E-mail: bart.commeine@scarlet.be 

 
30e Internationaal 

Badmintontornooi 
 

4 en 5 april 2009 
 

Sporthal “Schiervelde” 
Diksmuidesteenweg 396 

8800 Roeselare 
 

B1, B2, C1, C2 en D 
 
 

Dubbels (in poules): enkel op zaterdag t.e.m. 
finale 
Gemengd (in poules): enkel op zondag t.e.m. 
finale 

mailto:bart.commeine@scarlet.be


TORNOOI INFO 
 
Te sturen naar tornooileiding: 
 Bart Commeine 
 Ketsersstraat 11 
 8800 Oekene 
 Telnr: (+32) 0474/479437 
 
Lottrekking: Woensdag 25 maart 2009 
 Bij: Didier Geerolf 
  Patrijzendreef 18 
  8800 Roeselare 
  om 19u.30 
 
Referee: Dhr. Chris Pollet 
 
Inschrijvingsgeld: 6 euro per discipline te betalen in de zaal. 
 
Voorgeschreven shuttle: Veren Yonex Aerosensa 20 
 Nylon shuttles: Yonex 300 geel 
 
Dopingcontrole: Dhr. Philippe Van Loke 
 
Prijzengeld (euro): 
 B1 B2 C1 
 Win Fin Win Fin Win Fin 
HE 50,00 30,00 35,00 25,00 30,00 20,00 

DE 50,00 30,00 35,00 25,00 30,00 20,00 

HD 2x30,00 2x20,00 2x25,00 2x20,00 2x20,00 2x15,00 

DD 2x30,00 2x20,00 2x25,00 2x20,00 2x20,00 2x15,00 

GD 2x30,00 2x20,00 2x25,00 2x20,00 2x20,00 2x15,00 

 
 

REGLEMENTEN 
1. Het tornooi wordt gespeeld volgens de tornooireglementen BBF en de aanvullende tornooireglementen C250 
van de VBL. Bijzondere aandacht wordt gevraagd voor het reglement op de kledij zoals bepaald in art.117 en 
118 van C.100 
2. Een deelnemer mag in maximum 3 disciplines inschrijven en voor inschrijving in een hogere reeks dan het 
eigen klassement is art. 114 van C.100 van toepassing; 
3. De B2-reeks en de D-reeks (alle disciplines) zijn voorbehouden voor Belgische spelers; 
4. Het is NIET toegelaten voor DEZELFDE DISCIPLINE in MEERDERE REEKSEN in te schrijven (bvb niet HE 
B2 en HE C1, niet HD B2 en HD C1, niet DD C1 en DD C2, niet GD C2 en GD D, enz.); 
5. De shuttles zijn ten laste van de spelers en zijn te koop in de zaal; 
6. De deelnemers worden via het secretariaat van hun club op de hoogte gebracht van het aanvangsuur van hun 
eerste wedstrijd en dienen een half uur voor het voorziene uur speelklaar aanwezig te zijn; 
7. Elke deelnemer moet zijn lidkaart VBL/LFBB/BBF/Federatie kunnen voorleggen bij aanmelding op het 
tornooi, zoniet wordt hij uitgesloten van deelname aan het tornooi; 
8. De verliezer van een wedstrijd kan als umpire of lijnrechter opgeroepen worden; 
9. Het inrichtend comité kan beslissen de discipline volgens Amerikaanse pool te spelen of te schrappen bij 
onvoldoende inschrijvingen of samen te voegen met een hogere reeks; 
10. De inschrijving verplicht tot het betalen van het inschrijvingsgeld, ongeacht het al of niet deelnemen, met 
uitzondering van de bepalingen van artikel 112 van C.100 ALGEMEEN REGLEMENT OVER DE COMPETITIES 
EN TOERNOOIEN; 
11. Voor onwettig afwezige spelers tijdens het tornooi wordt het VBL reglement G211 toegepast; 
12. De deelnemers die medicatie nemen, moeten dit bij aanvang van het tornooi melden aan de Referee bij 
middel van een medisch attest onder gesloten omslag. Dit attest moeten zij na het tornooi terug opvragen; 
13. Een deelnemer mag de zaal niet verlaten zonder toestemming van de referee; 
14. De inrichters hebben het recht alle maatregelen te treffen die het goede verloop van het tornooi 
waarborgen; de referee wordt in ieder geval geraadpleegd; 
 
Portretrecht: 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. 

 
 C2 D 
 Win Fin Win Fin 
HE 20,00 15,00 15,00 10,00 

DE 20,00 15,00 15,00 10,00 

HD 2x15,00 2x10,00 2x10,00 2x5,00 

DD 2x15,00 2x10,00 2x10,00 2x5,00 

GD 2x15,00 2x10,00 2x10,00 2x5,00 

 
 


