
Reglementen :  
 

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

2. Kledij : overeenkomstig BBF-reglement 
3. De inschrijving verplicht tot betalen tenzij bij toepassing van het reglement 

112 (C100) 
4. Men kan zich voor dubbel en gemengd inschrijven maar niet tweemaal in 

dezelfde discipline 
5. de deelnemers dienen zich minstens een half uur voor de aanvang van hun 

eerste wedstrijd in sportkledij aan te bieden aan de wedstrijdtafel. De 
deelnemers mogen de zaal niet verlaten zonder toestemming van de referee 
en het inrichtend comité 

6. De aanvangsuren zullen doorgemaild worden naar iedereen vanuit 
Toernooi.nl.  Een e-mailadres dat geregeld gecontroleerd wordt is dus 
noodzakelijk! 

7. VBL-LFBB lidkaart voor te leggen bij aankomst in de zaal. 
8. Een deelnemer mag de zaal niet verlaten zonder toestemming van de referee 
9. De wedstrijdleiding kan alle beslissingen nemen om het goede verloop van 

het tornooi te waarborgen 
10. Voor de afwezigen is het reglement G211 van toepassing 
11. deelnemers die medicatie gebruiken, dienen dit onder gesloten omslag te 

melden aan de referee 
12. Portretrecht :  

Tijdens een officieel tornooi, kampioenschap 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 betrokkene 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, verspreiden via de pers en andere 

 
 
Ø Bij voldoende inschrijvingen mogelijks dubbels B1 en B2 in aparte poules.  
Ø Inschrijvingen worden aanvaard tot het maximum van de wedstrijden is 

bereikt 
Ø Broodjes verkrijgbaar in de cafetaria 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

8ste EENDAGS – POULETORNOOI 
 

Dubbel en Dubbel gemengd  
Internationaal B1 – B2 - C1 – C2 – D 

 
Op zaterdag 2 mei 2009 

  
)      
 

Sporthal Bourgoyen 
Driepikkelstraat 30 

9030 Mariakerke (Gent) 
 
 
 



4 GHENT BC 
 

 Plaats :   Sporthal Bourgoyen – Driepikkelstraat 30 
9030 Mariakerke (GENT) 
( : 09/227.33.22 

 
 Datum en uur :  2 mei 2009 van 9.00 uur tot 22.00 uur 
 
 Inschrijvingsgeld : € 6,00 per discipline  

te betalen in de zaal 
 
 Inschrijvingen :  Gerdy Dejonckheere  

Cederstraat 5 
9000   Gent 
( : 0488/86.00.32 
E-mail : tornooi@4ghent.be 
Inlichtingen via website : www.4ghent.be 
Inschrijvingen enkel via toernooi.nl 
 
 

 Sluiting inschrijvingen: 7 april 2009 
 
 Loting : dinsdag 21 april 2009 om 19u45 

Sporthal Bourgoyen (vergaderzaal A) – 
Driepikkelstraat 30, 9030 Mariakerke (GENT) 
 

 Referee : De Heer Ronny De Vos 
 
 Shuttles : Yonex Mavis 300 (geel): D en C2 

Yonex AS15: C1 en B 
Beide te verkrijgen in de zaal 
 

 Dopingcontrole : Kesteleyn Koen. 
Deelnemers die medicatie gebruiken dienen dit 
vooraf te melden onder gesloten omslag  
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