
Reglement 
 

1) Het tornooi wordt gespeeld overeenkomstig de BBF-reglementen en het 
VBL reglement. (C250) 

2) Inschrijvingen dienen te gebeuren via toernooi.nl of via bijgevoegd 
inschrijvingsformulier. 

3) Inschrijving verplicht tot het betalen van het inschrijvingsgeld, tenzij 
artikel 112 (C100) van toepassing is. 

4) De deelnemers mogen de zaal niet verlaten zonder toestemming van de 
referee en mits inschrijving aan de wedstrijdtafel 

5) Bij te weinig inschrijvingen kan poule, koppeling met hogere reeksen of 
afgelasting toegepast worden. 

6) Telefonische inschrijvingen worden niet aanvaard. 
7) Bij inschrijvingen in de dubbels moet de partner schriftelijk bevestigen. 
8) Elke speler wordt via zijn clubsecretariaat verwittigd van het aanvangsuur 

van zijn eerste wedstrijd. 
9) Er mag ingeschreven worden voor maximaal drie verschillende 

disciplines. 
10) De wedstrijdleiding heeft het recht de nodige maatregelen te treffen voor 

het vlotte verloop van het tornooi. 
11) Deelnemers die medische producten gebruiken dienen dit vooraf onder 

gesloten omslag via doktersattest te melden aan de referee. 
12) Alle deelnemers moeten hun VBL- of LFBB-lidkaart voorleggen bij 

betaling. 
13) Alle deelnemers dienen minstens een half uur voor de aanvang van elke 

wedstrijd speelklaar in de zaal aanwezig te zijn. 
14) Voor de afwezigen is het reglement G211 van toepassing. 
15) 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. 
 

 

 

BADMINTON 
BUGGENHOUT vzw 

nodigt u uit op haar 

Nationaal kwalificatietornooi 

B1-B2-C1-C2-D 

op 28 feb en 1 maart 2009 

te Buggenhout 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Inschrijvingsformulier nationaal 

 

tornooi Buggenhout 
28 feb 1 maart 2009  

 

Naam :    

Adres :    

Telefoon :  E-mail adres :  

Club :    

Klassement :  VBL/LFBB-nr :  

Datum :  Handtekening :  
 

 B1 B2 C1 C2 D Partner + Club 

HE       

DE       

HD       

DD       

DG       

De dubbelpartner dient zich ook in te schrijven ! 

Datum :  28 feb van 9:00 tot 22:00 uur 
   1 maart van 9:00 tot 18:30 uur 
 

Alle dubbels worden afgewerkt op zaterdag 
Gemengd wedstrijden vinden plaats op zondag 

 
Plaats :  Sporthal Vierhuizen 
   Platteput Buggenhout 
   Telefoon : 052/33.12.22 
 
Secretariaat :  De Man Steven 
   Kier 1, 9200 Baasrode 
   Telefoon : 052/41.54.58 
   E-mail : steven.deman@belgacom.net 
    
 
Referee :    Van Bouwel Mathieu 
Tornooiverantwoordelijke :  De Man Steven 
Dopingcontrole :   Uyttersprot Luc 
 
Sluiting der inschrijvingen : Zondag, 1 februari 2009 
 
Loting : Dinsdag 17 februari om 19:30 uur te Baasrode, 
  Kier 1. Telefoon : 052/41.54.58. (gsm 0475/54.88.18) 
 
Inschrijvingsgeld : 6 € voor 1 discipline 
   11 € voor 2 disciplines 
   15 € voor 3 disciplines 
   (VBL bijdrage inbegrepen) 

Maximaal drie verschillende disciplines toegelaten. 
 

!!! Geldprijzen voor alle disciplines !!! 
 
Shuttles : D en C2 Yonex Mavis 300 Geel 
  C1 en B Yonex Aerosensa 10 
 Shuttles zijn ten laste van de spelers te koop in de zaal. 
 

mailto:steven.deman@belgacom.net

