
24e Internationaal Badmintontornooi 
 

 
 
 

 
 B1  B2  C1 C2 D 

Internationaal tornooi 
 
         4 en 5 april 2009 

 
 

 INFO                   
  
  F Sporthal Meulenbroek 
   Meulenbroekstraat 
       9220 HAMME. 
   ( 052/47.63.74 
    052/48.11.98 
 
  F Inschrijvingen via Toernooi.nl : 
       Jordy Van Damme 
       Biezestraat 139 
       9220 Hamme of Email: danlie@skynet.be 
 
      !  UITERLIJK TEGEN 14 MAART  09 !   
 
  F Inschrijvingsgeld : € 6 per discipline te betalen in de zaal (3 disciplines = € 15) 
   
  F Lottrekking : donderdag 24 MAART 2009 te 20.00 u in Sporthal Meulenbroek. 
 
  F Referee : Mathieu Van Bouwel 
  F Tornooiverantwoordelijke : Jordy van Damme 
  F Dopingverantwoordelijke : Kitty Strybol 
  F Inlichtingen : Tel : 0485/55-34-67(Vanaf 17u30 op werkdagen) 
 

Dubbels op zaterdag, 
Mixwedstrijden op zondag 

 
Indien mogelijk worden 
deze in poules gespeeld. 

mailto:danlie@skynet.be


 

REGLEMENT 
F Het tornooi wordt gespeeld volgens de BBF reglementering en het ligareglement C 250. 
F Kledij in overeenstemming regels van de C100. 
F Elke deelnemer wordt via zijn clubsecretariaat van zijn eerste wedstrijd gewaarschuwd. 
F Elke deelnemer moet zich minstens 30 ‘ voor zijn eerste wedstrijd aanmelden aan de inschrijvingstafel en 

dient zijn lidkaart voor te leggen. 
F Spelers, die medicatie gebruiken, dienen dit bij inschrijving te melden aan de referee bij middel van een 

medisch attest onder gesloten omslag (op te halen bij het verlaten van het tornooi). 
F Het verlaten van de zaal is enkel toegestaan mits melding aan de wedstrijdtafel en mits de toestemming 

van de referee. 
F Bij een te weinig aantal inschrijvingen kunnen er disciplines worden geannuleerd, samengevoegd met een 

hogere reeks of  kan in poule gespeeld worden. 
F  De inrichters hebben het recht alle maatregelen te nemen om een vlot verloop van het tornooi te 

waarborgen. 
F Het inschrijvingsgeld is te betalen, zelfs bij niet-deelname.Uitgezonderd bij toepassing van het reglement 

C100 artikel 112. 
F  Voor afwezigen is reglement G211 van toepassing. 
F Elke deelnemer kan zich in maximum drie verschillende disciplines inschrijven. Het is niet toegelaten 

zich in 2 verschillende reeksen in te schrijven voor dezelfde discipline 
F In dubbel en gemengd dienen beide deelnemers apart in te schrijven. 
F Shuttle C2/D : Yonex Mavis 300 geel, Shuttle C1/B : Forza FZ 2000, beiden te koop in de zaal. 
F Maximum aantal wedstrijden : 350 
 
 

Portretrecht  
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. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZAKENKANTOOR    VERZEKERINGEN – LENINGEN – BELEGGINGEN 
      DRIEKONINGENSTRAAT 30      TEL.  03/776.25.37 
      9100               SINT-NIKLAAS       FAX. 03/766.18.39       
      website : www.masyn.be                    
      e-mail :   tania.masyn@masyn.be 
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