
                 

          B1 - B2 - C1 - C2 - D  
         Kwalificatietornooi in B1 

        Weekend 14 & 15 Februari 2009 
 
Plaats : Sporthal Centrum, Elshoutbaan 17, Brasschaat, 03/651.31.79 
 

Referee : Dhr. Reggy De Clercq 
 

Inschrijvingen : Sven Janssen, De Vis 82, 2930 Brasschaat  
 Tel.: 03/295.37.28 - E-mail: sven.janssen1@pandora.be  

(bij inschrijving per mail wordt steeds een bevestiging teruggemaild.  
Indien géén bevestiging, toch even bellen.) 

 

Website : www.badminton-bbc.be 
 

Lottrekking : Woensdag 04/02/09 te 20:00 u in De Vis 82, 2930 Brasschaat. 
 

Inschrijvingsgeld : 6 euro per discipline te betalen bij aanmelding in de zaal. (incl. bijdrage VBL) 
 

Verantwoordelijke Dopingcontrole : Bart Cuyckens 
 

• Het tornooi wordt gespeeld volgens de reglementen van de B.B.F. en het Liga reglement C250. 
• Het tornooi valt onder het portretrecht van de BBF of VBL (zie nota op www.badminton-bbc.be) 
• Voor onwettige spelers wordt het Liga reglement G211 toegepast. 
• Elke deelnemer moet een geldige VBL/LFBB/Federatie-lidkaart kunnen voorleggen. 
• De inschrijvingen worden in aanmerking genomen in volgorde van binnenkomen, tot het 

maximum aantal wedstrijden (+/-450) is bereikt. 
• Iedere inschrijving verplicht tot betaling, behoudens het toepassen van de reglementering in 

artikel C112.  
• Om de zaal te verlaten wordt toestemming gevraagd aan de referee en het inrichtend comité. 
• Men mag maximaal in 3 verschillende disciplines inschrijven. 
• Elke deelnemer wordt via zijn secretariaat verwittigd van zijn eerste match of kan dit terugvinden 

via www.toernooi.nl en dient een half uur voor de aanvang van deze wedstrijd aanwezig te zijn in 
de zaal. 

• Shuttles: D/C2 reeks: Yonex Mavis 300 (geel); C1-B reeks: Karakal Championship 
• Kledij moet conform zijn aan het reglement C100 art.117 
• Voeding (uitgezonderd water) en zwarte zolen zijn in de zaal niet toegelaten. 
• De organiserende club behoudt zich het recht voor maatregelen te nemen die het vlot verloop van 

de organisatie waarborgen. 
• Spelers die medicatie gebruiken dienen dit voor aanvang van het tornooi mee te delen aan de 

referee of aan de dopingverantwoordelijke, bij middel van een medisch attest onder gesloten 
omslag. 

 

 

Naam: ............................................................ 
 

Voornaam ..................... 
 

Adres:.......................................................................................................

................................................................................................................. 
 

E-mail: ..................................................................................................... 
 

Tel: ................................................................. 
 

Club: ............................ 
 

LID nr.federatie: ............................................. 
 

Klassement: .................. 

 
 B1 B2 C1 C2 D partner + club 
DE       
HE       
DD       
HD       
GD       
 

Warme + koude maaltijden zijn te verkrijgen in de cafetaria. 
 
3 Ook uw partner in dubbelspel moet een inschrijvingsformulier inzenden. 
3 Terugsturen vóór 25 januari 2009 aan :  
 Sven Janssen 
  De Vis 82 
  2930 Brasschaat 
  Tel./Fax.: 03/295.37.28 
  E-mail: sven.janssen1@pandora.be 
  (ook voor info sporthotel) 

INTERNATIONAAL TORNOOI 

OVERNACHTINGEN MOGELIJK IN ONS SPORTHOTEL. GELEGEN OP 200M VAN DE SPORTHAL. 
KOSTPRIJS BEDRAAGT 20 EURO PER OVERNACHTING, INCL. ONTBIJT. OP VOORHAND TE RESERVEREN. 

Brasschaatse Badminton Club 
 

INSCHRIJVINGSFORMULIER 
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