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DRIVE BADMINTONCLUB vzw 
DENDERMONDE 

 
 

18de Internationaal 
Kwalificatie  

Badmintontornooi 
11 & 12 oktober 2008 

B1 - B2 - C1 - C2 – D 
 

Zaterdag – Dubbel / Zondag – Mix / Enkel verspreid over 2 dagen 
 

 
 

D & C2 – 5 € per gewonnen wedstrijd !!! 
C1 – B2 – 10 € per gewonnen wedstrijd !!! 

B1 – 20 € per gewonnen wedstrijd !!! 
(per koppel voor HD, DD & GD) 

 

mailto:petra.bosteels@portima.be
mailto:bert.bosteels@portima.be


DRIVE BADMINTONCLUB vzw DENDERMONDE 
18de INTERNATIONAAL TORNOOI VOOR B1 - B2 - C1 - C2 - D 

 
Plaats SPORTCENTRUM  – Van Langenhovestraat 203a  
 9200 DENDERMONDE (St Gillis) – 052/21.06.12 
Inschrijvingen VOOR 21 SEPTEMBER 2008 te versturen naar :  
 Dhr Steve De Ridder, Kier 21 – 9200 Baasrode 
 Via mail: stevederidder@skynet.be  
 Via www.toernooi.nl 
Betaling 5 euro per discipline, te betalen in de zaal 
 Maximum 3 verschillende disciplines toegelaten 
Lottrekking te 20 uur in de Sportcentrum op 1/10/2008 
 Van Langenhovestraat  203a - DENDERMONDE 
 052/21.06.12 
Referee Mathieu Van Bouwel 
Shuttles B+C1-reeks:  YONEX 10 - C2+D-reeks: YONEX 300 geel 
Dopingverantwoordelijke Dhr Patrick De Smet 
Tornooiverantwoordelijke Dhr Steve De Ridder 
 

Algemeen 
*Er wordt gespeeld volgens de reglementen van de B.B.F. en het liga reglement C250.  

* kledij in overeenstemming met de bepalingen van de C100 
* Wie inschrijft is verplicht het inschrijvingsgeld te betalen, behalve als artikel 112 van toepassing is.  

* Ieder deelnemer die medische producten gebruikt dient dit via een doktersattest onder gesloten 
omslag te melden aan de referee 

* De inschrijvingen worden aanvaard in volgorde van hun post- of e-mail datum  
* Elk speler is verplicht 30 minuten voor de aanvang van zijn eerste wedstrijd speelklaar aanwezig te 

zijn in de zaal.  
* Het verlaten van de zaal mag enkel mits toelating van de referee en na inschrijving aan de 

wedstrijdtafel 
* De wedstrijdleiding kan alle beslissingen nemen om het goede verloop van het tornooi te 

garanderen.  
* Max aantal wedstrijden: 480 Er wordt gespeeld op 15 banen.  

* Bij gebrek aan deelnemers kan het inrichtend comité overgaan tot schrapping van een discipline, het 
samenvoegen van reeksen of overgaan tot het poulesysteem.  

*Voor afwezige spelers is reglement G211 van toepassing 
* Bij aankomst in de zaal dient de VBL- of LFBB-lidkaart voorgelegd te worden.  

* Tijdens het tornooi 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. 

* Elke deelnemer wordt verwittigd van het geplande aanvangsuur van zijn eerste wedstrijd via het 
secretariaat van zijn club.  

* De shuttles zijn ten laste van de spelers. Shuttles zijn verkrijgbaar in de zaal.  
* Broodjes en taart te verkrijgen tijdens het tornooi. 

18de INTERNATIONAAL TORNOOI 
DRIVE BADMINTONCLUB vzw - DENDERMONDE 

ZATERDAG 11 & ZONDAG 12 Oktober 2008 
 

INSCHRIJVINGSFORMULIER 
 
NAAM  & VOORNAAM: ....................................................... 

ADRES: .......................................................................... 

TELEFOON: ............/............................. 
VBL- of LFBB NUMMER: ................................... 

CLUB: ............................................................................ 

KLASSEMENT (SCHRAPPEN WAT NIET PAST):  

B1 B2 C1 C2 D 

WENST ZICH IN TE SCHRIJVEN IN DE VOLGENDE DISCIPLINES (MAX 3 
VERSCHILLENDE DISCIPLINES TOEGELATEN): 
 

   
B1 

 
B2 

 
C1 

 
C2 

 
D 

naam partner  
club partner 

( invullen a.u.b. ) 
        HE        
DE        

HD        
 

DD        
 

GD        
 

 
 
Datum: ......../.........../.................  Handtekening:  
 
 
Zaterdag - Dubbels / Zondag - Mix / Enkels verspreid over 2 dagen ! 
De dubbelpartner dient zich eveneens in te schrijven ! 
 

Verzenden naar: 
Dhr Steve De Ridder  

Kier 21 
9200 Baasrode 

Telefoonnummer: 0473/51.18.92 
VOOR 21 SEPTEMBER 2008 

mailto:stevederidder@skynet.be
http://www.toernooi.nl

