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36 ste internationaal tornooi van AMATEURS BBC 
A - B (enkel apart) - C1 - C2 – D 

             
 

Datum :   28 & 29 maart 2009 
 
Waar :   Sporthal Borgerhout (Tel. 03/270.75.27)  
    Plantin & Moretuslei 343 - 2140  Borgerhout (België) 
 

ID Sport zal aanwezig zijn met een stand – Geldprijzen in elke reeks! 
 
Inschrijvingen :  Bij voorkeur via: 

http://www.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=26944 
(Voor 6 maart 2009)   
    Of te versturen naar : 
    Willy Kelders (Tel. 03/321.41.36) 
    ’t Sween 17 – 2160 Wommelgem  (België)  
    e-mail : amateurs@skynet.be 
    (bij inschrijving per e-mail krijgt u steeds een bevestiging!) 
 
Betaling :   € 6,00 per discipline (€ 16,00 voor 3 disciplines)  
    te betalen in de zaal 
     
Lottrekking :  dinsdag 17 maart 2009 te 20.00 uur bij : 
    Willy Kelders 
    (zie hoger)    
 
Referee :    De Heer Walter Van Gorp 
 
Shuttles :   A - B - C1 reeks Victor Maxima  
    C2 - D reeks Yonex 300 (wit) 
 
Dopingverantwoordelijke : De Heer Jean Van Gysel 
             
            

Reglement 
 
1-  Het tornooi wordt gespeeld volgens de reglementen van de BBF en Liga C 250. 
2-  Voor de afwezigen is de G211 van toepassing. 
3-  Men mag maximaal in 3 disciplines inschrijven. 
4-  Elke deelnemer ontvangt zijn aanvangsuur via zijn clubsecretariaat. De deelnemers dienen een half uur 

daarvoor in de zaal aanwezig te zijn in sportkledij, klaar om te spelen. 
5-  De inschrijving verplicht tot het betalen van het inschrijvingsgeld, ongeacht de deelname,  
      uitgezonderd toepassing van art. 112. 
6-  De deelnemers mogen de zaal niet verlaten zonder toestemming van de wedstrijdleiding en de Referee. 
7-  Inschrijvingen worden aanvaard tot het aantal van maximum 400 wedstrijden bereikt is. 
8-  Niet bevestigde dubbels worden beschouwd als inschrijving met “X”. 
9-  Bij te weinig inschrijvingen in een bepaalde reeks, kan deze afgeschaft, of in poule gespeeld  
      worden.  
10- De wedstrijdleiding kan alle maatregelen treffen om de goede afloop van het tornooi te waarborgen. 
11- Telefonische inschrijvingen worden niet aanvaard. Inschrijvingen per e-mail zijn enkel geldig na 

bevestiging. 
12- Deelnemers die medicatie gebruiken, dienen dit vooraf, onder gesloten omslag, via een doktersattest te 

melden aan de dopingverantwoordelijke. 
             



      Inschrijvingsformulier toernooi Amateurs BBC - 28 & 29 maart 2009

Naam & Voornaam :

Adres :

Postcode : Gemeente :

Telefoon :   / Klassement :

Club : Lidnummer VBL :

e-mailadres :                                                                                                                    

A B1 B2 C1 C2 D Naam &Club partner

D.E.

H.E.

D.D.

H.D.

G.D.

Inschrijven bij voorkeur online via: http://www.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=
Of te versturen voor 6 maart 2009 naar :   Willy Kelders

  't Sween 17
  2160 Wommelgem

  e-mail : amateurs@skynet.be

Datum : Voor de organisator 
Volgnummer :

Handtekening :
Datum :

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 
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.


