
 
 
 

 

NATIONAAL B1,B2,C1,C2 en D  TORNOOI 
OP 17 en 18 december 2011 

 
Plaats Sporthal De Witte Molen 
 Azalealaan 27  9100 St-Niklaas  
 03/776.27.79 
 
Uur Zaterdag 17 december van 09u00 uur tot 22u00 
 Zondag 18 december van 09u00 uur tot 18u00 
 
Referee Dhr. Ronny De Vos 
  
Dopingscontrole Franky Weyn 
 
Inschrijven VÓÓR MAANDAG 28 NOVEMBER 2011. 
 ENKEL VIA TOERNOOI.NL 
  
 
 Inschrijvingsgeld  € 6/discipline 
 TE BETALEN IN DE ZAAL 
 
Loting Woensdag 7 december 2011 bij  
 De Vos Ronny thuis 
 
Shuttles B – C2 reeks :  Diamond Mars 
 D reeks :  Yonex Mavis 300 ( geel ) 
 Ten laste van de spelers en verkrijgbaar in de zaal 
 
Tornooiverantwoordelijke Van Royen Evy – evyvanroyen@hotmail.com 
 

VERSE SOEP, HOT DOGS EN BELEGDE BROODJES TE VERKRIJGEN IN DE 
CAFETARIA 

Dubbel wordt gespeeld op zaterdag, gemengd op zondag.  Enkel op 
zaterdag en zondag. 

 

!!!!NIEUW!!!! 
GELDPRIJZEN VOOR ELKE GEWONNEN 

WEDSTRIJD! 
ONMIDDELLIJK AF TE HALEN AAN DE 

WEDSTRIJDTAFEL 
 
Reglementen: 

01. Het tornooi wordt gespeeld volgend de regels van de B.B.F. en het VBL-reglement C250. 
02. De kledij dient in overeenstemming te zijn met de regels van de B.B.F. 
03. De inschrijving verplicht iedere deelnemer tot het betalen van het inschrijvingsgeld. 
04. Er wordt gespeeld op 13 terreinen en de inschrijvingen worden aangenomen tot het maximum van 

420 wedstrijden bereikt is. 
05. Elke deelnemer wordt via zijn secretariaat verwittigd van zijn eerste wedstrijd. 
06. Men mag zich in maximum 3 VERSCHILLENDE DISCIPLINES inschrijven. 
07. De inrichters van het tornooi hebben het recht alle maatregelen te treffen in het belang van de goede 

afloop van het tornooi. 
08. Er wordt gespeeld zonder tellers. Bij betwisting zal de referee een umpire aanduiden, die niet kan 

geweigerd worden. Vanaf de halve finales wordt er gespeeld met umpires. 
09. Opgelet: bij betaling aan de kassa dient de V.B.L. – of  L.F.B.B. – lidkaart te worden voorgelegd. 
10. Alle deelnemers die medische producten gebruiken, dienen dit vooraf ( onder gesloten omslag ) te 

melden aan de organisatie.  
11. Voor de afwezige spelers is het is het reglement G211 van toepassing. 
12. De deelnemers mogen de zaal niet verlaten mits toestemming te vragen aan de referee of 

organisatie. 
13. Het tornooi valt onder het portretrecht van de BBF of VBL (zie nota op www.badminton-bbc.be) 
14. Elke afmelding van een speler na de inschrijving is alleen dan geldig als dit schriftelijk of per e-mail 

gemeld wordt en na bevestiging door de organisator voor ontvangst. Indien de inschrijving na de 
loting geannuleerd wordt zonder aanvaardbare reden, is dit een niet reglementaire afwezigheid. 

http://www.badminton-bbc.be/

