
Inschrijven 
 
NAAM : .................................................VOORNAAM : ............. . .................................. 

ADRES : ..................................................................................... . .................................. 

STAD : ...................................................LAND : ........................ . .................................. 

CLUB : ...................................................LIDNNR : ..................... KLASSEMENT : ............ 

TELEFOON : ...........................................GSM-NR : .................... . .................................. 

E-MAILADRES : .......................................................................... . .................................. 

 
Om een vlot verloop van ons tornooi te garanderen, staan wij voor elke speler slechts 

de inschrijving toe in 3 verschillende disciplines. 
 
Discipline A B1 B2 C1 C2 D Naam partner + club 
 
Heren enkel 
 

       

 
Dames enkel 
 

       

 
Heren dubbel 
 

       

 
Dames dubbel 
 

       

 
Gemengd dubbel 
 

       

 

Kruis de discipline waarvoor u wil inschrijven aan en zend het formulier voor 16/03/09 
naar: 
  Gert Piqueur 
  Gentsesteenweg 241 
  9300 Aalst 
  bbac@bcoudegem.be 
 
Partners 
 

 

 

 

 
organiseert 

 

2e Ros Beiaard Badminton Cup 
(A – B1 – B2 – C1 – C2 – D) 

 
 

11 en 12 april 2009  

 

 
 

 
Info: 

+32 486/92.73.86 
bbac@bcoudegem.be 

 
 

www.rosbeiaardbadmintoncup.be 

mailto:bbac@bcoudegem.be
mailto:bbac@bcoudegem.be
http://www.rosbeiaardbadmintoncup.be


Tornooi-informatie 
 
Locatie:   Sportcentrum Sint-Gillis (Dendermonde) 
     Van Langenhovestraat 203 
    9200 Sint-Gillis (Dendermonde) 
     052/21.06.12 

Ø Er wordt gespeeld op 15 terreinen! 
 
Datum:    Zaterdag 11 april 2007 van 9.00 tot 22.00 uur 

   Zondag 12 april 2007 van 9.00 tot 18.00 uur  
 

Inschrijvingen:  Tot en met 20 maart 2009: 
  http://www.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=24208  
  Gert Piqueur 
  Gentsesteenweg 241 
  9300 Aalst 
  bbac@bcoudegem.be 
  Info: ++32 486/92.73.86 
 
Loting:  Maandag 30 maart 2009 
  Cafetaria sporthal Oudegem, Ouburg 9200 Oudegem 
 
Inschrijvingsgeld: 6 euro per discipline 
 
Referee:  Rony Verslycken 
 
Tornooiverantwoordelijke: Gert Piqueur 
 
Dopingverantwoordelijke: Cedric Cooreman 
 
Shuttles: Victor Maxima (C1 tot A) 
  Yonex Mavis 300 geel (D tot C2) 
 
Prijzengeld: Wordt later bekendgemaakt 
 
Website:  www.rosbeiaardbadmintoncup.be 
 

Ros Beiaard Cup 
 
Tijdens het tornooi wordt er ook een team cup georganiseerd. Hiermee willen we de 
club belonen die het best presteert in alle disciplines. De club die wint onvangt een 
geldprijs van 250 euro en ‘De Ros Beiaard Cup’, die geschonken wordt door de stad 
Dendermonde. Volledig reglement op de website 

Reglementen 
 
• Het tornooi wordt gespeeld volgens de reglementen van de BBF en het Liga reglement C250 

met het rallypointsysteem. 
• Men mag in maximum 3 verschillende disciplines inschrijven. De inschrijvingen worden in 

volgorde van binnenkomen in aanmerking genomen. 
• Er wordt gespeeld volgens het knock out-systeem. Bij een gebrek aan inschrijvingen kan de 

organisator overgaan tot poulesysteem, een discipline samenvoegen of een discipline 
schrappen. 

• De inrichters hebben het recht alle maatregelen te treffen die het goede verloop van het 
tornooi waarborgen. 

• Niet bevestigde dubbels worden beschouwd als een inschrijving met een 'X' 
• Telefonische inschrijvingen worden niet aanvaard. 
• De zaal verlaten kan enkel mits toestemming van de referee en de inrichters. 
• Inschrijven voor het tornooi verplicht tot het betalen van het inschrijvingsgeld, ongeacht het 

al dan niet deelnemen, behalve als art 112 van C100 van toepassing is. 
• Voor de afwezige spelers is het reglement G211 van toepassing. 
• De spelers dienen een half uur voor het aangeduide uur speelklaar in de zaal te zijn. Bij 

aanmelding moet iedere deelnemer zijn lidkaart voorleggen. 
• De aanvangsuren worden meegedeeld aan de clubsecretariaten. 
• Spelers die medicatie gebruiken dienen vooraf onder gesloten omslag een doktersattest voor 

te leggen aan de referee. 
• Shuttles zijn ten laste van de spelers en verkrijgbaar in de zaal.  
• 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. 

 

Overnachten 
 

• Op vrijdag 10 en zaterdag 11 april kan je overnachten in het internaat van de 
voormalige abdijschool in het centrum van Dendermonde. Overnachting + 
uitgebreid ontbijt kost slechts 5 euro per nacht. Reserveren op 
bbac@bcoudegem.be voor 5 april 2009 is verplicht. Wees er tijdig bij. Op onze 
vorige edtitie waren de 100 beschikbare bedden allemaal bezet. 
 

• Een brochure met de beschikbare hotels kan je terugvinden op 
www.dendermonde.be. Meer informatie bij de dienst toerisme van de stad 
Dendermonde ++32 52/21.39.56 
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