
Inschrijven 

 

Naam: ………………………… Voornaam: ……………………… 

Adres: ………………………………………………………………. 

Postcode: ……… Gemeente:…………………………………… 

Club: ……………………….. Lidnr.:………. ….Klassement:…… 

Telefoon: …………………………. GSM nr.:…………………….. 

E-mail adres: ………………………………………………………. 

 
Discipline B1 B2 C1 C2 D      Naam Partner + club 

Heren enkel       

Dames enkel       

Heren dubbel       

Dames dubbel       

Gemengd dubbel       

 
Inschrijven kan via www.toernooi.nl of via email naar 
tornooidenekker@gmail.com en dit voor 13 december 2008 

_______________________________________________________ 
 

                                   
Neerbroek 115/B2 
2070 Zwijndrecht 

ron@ronsracketshop.be 
0474/89.09.85 

www.ronsracketshop.be 

 

 
 

Organiseert haar: 
 
 

22ste Internationaal B1-B2-C1-C2-D tornooi  
 
 

3-4 januari 2009 
 

 
www.denekkerbc.be 

 

 
 
 

hjf 

http://www.toernooi.nl
mailto:tornooidenekker@gmail.com
mailto:ron@ronsracketshop.be
http://www.ronsracketshop.be
http://www.denekkerbc.be


Plaats: Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum DE NEKKER 
    Nekkerspoel Borcht 19, 2800 Mechelen  

   telefoon: 015/55.70.05  
 

 
Inlichtingen bij: Elspeth Verpoorten  

   telefoon: 03/289.84.34 of 0477/96.47.39 
 

 
Inschrijvingen: Vóór 13 december 2008 te zenden via: 
    www.toernooi.nl  
    email: tornooidenekker@gmail.com 
 

Inschrijving per mail enkel geldig nà reply 
 
Inschrijvingsgeld: 5 euro per discipline te betalen in de zaal 
 
Loting:  Op dinsdag 23 december 2008 om 20u ten huize van 

Elspeth   Verpoorten (Arhtur Vanderpoortenlaan 19/2, 
2500 Lier) 

 
Referee: Reggy De Clercq 
 
Verantwoordelijke dopingcontrole: Patricia Van Leemput 
 
Kinesist: David Scoliers 
 
Shuttles: Victor Maxima (C1 tot B1) 
     Yonex Mavis 300 geel (D tot C2) 
 
Website: www.denekkerbc.be  
 
Overnachting mogelijk te:  

• http://www.vjh.be/mechelen.htm   
• http://www.accorhotels.com/nl/hotel-3154-novotel-mechelen-

centrum/index.shtml  
• http://www.hotels.be/hotel/express-by-holiday-inn-mechelen/nl/685  

 
 

Reglementen: 
 

• Het tornooi wordt gespeeld volgens de reglementen van de BBF en het 
liga tornooireglement C250 met het rallypointsysteem. 

• Men mag maximum in 3 verschillende disciplines inschrijven. De 
inschrijvingen worden in volgorde van binnenkomen in aanmerking 
genomen. 

• Er wordt gespeeld volgens het knock out systeem. Bij een gebrek aan 
inschrijvingen kan de organisator overgaan tot poulesysteem, een 
discipline samenvoegen of een discipline schrappen. 

• De inrichters hebben het recht alle maatregelen te treffen die het goede 
verloop van het tornooi waarborgen. 

• Niet bevestigde dubbels worden beschouwd als een inschrijving met een 
‘X’. 

• De zaal kan enkel verlaten worden mits toestemming van de referee en 
de inrichters. 

• Inschrijven verplicht tot betaling van het inschrijvingsgeld, ongeacht de al 
dan niet deelname, met uitzondering van wat bepaald wordt in art. 112 
van het C.100 reglement én afgiste van een medisch attest. 

• Voor de afwezige spelers is het reglement G211 van toepassing. 
• De spelers dienen een half uur voor het aangeduide uur speelklaar in de 

zaal te zijn. Bij aanmelding moet iedere deelnemer zijn lidkaart 
voorleggen. 

• Spelers die medicatie gebruiken dienen, bij de aanmeldingstafel, onder 
gesloten omslag, een doktersattest voor te leggen aan de referee. 

• Shuttles zijn ten laste van de spelers. 
• 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. 
 

_____________________________________________________________ 
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