
INSCHRIJVINGSFORMULIER 
 

Naam :……………………………………………….  

Adres : ……………………………………………… 

TEL. :………………………LIDNR. VBL :………. 

CLUB:……………………….KLASSEMENT :…. 

Opgelet: heren- en damesdubbel worden volledig op 
zaterdag afgewerkt, gemengd dubbel op zondag, enkels 
worden op beide dagen gespeeld 
 
 B1 B2 C1 C2 D Naam Partner + Club 
HE       
DE       
HD       
DD       
GD       
 
De partner voor het dubbelspel wordt vermeld,  
of met een ‘X’ aangeduid.  
Bij dubbelspel is bevestiging door de partner noodzakelijk! 
 
Datum: ………………… 
Handtekening: 
 
 

 
 

14e Internationaal 
Serv Badminton Tornooi 

Oostende – Belgium 
 

B1-B2-C1-C2-D 
 

13-14 september 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Info: 0486/027496 
servbadoostende@hotmail.com 

mailto:servbadoostende@hotmail.com


P r a k t i s c h :  
Plaats:  

Sportcentrum De Koninklijke Stallingen 
Koninginnelaan 76 
8400 Oostende 
tel. 059/50.05.29 
 
Het Stedelijk Sportcentrum ligt op 300m van het strand.  

 
Inschrijvingsgeld:  

€ 5 per discipline, VBL-bijdrage inbegrepen,  
te betalen in de zaal. 
 
Inschrijven verplicht tot het betalen van het inschrijvingsgeld 
behalve als art. 112 van C100 van toepassing is.  

 
Inschrijvingen: 
 Voor 24 augustus 2008 terug te sturen naar: 
  Evelyn Verbiest 

Albrecht Rodenbachlaan 9 
8450 Bredene 
0486/02 74 96 
servbadoostende@hotmail.com 

of vanaf 1 juli via www.toernooi.nl 
 
Tornooiverantwoordelijke: 

Jan Delancker, Moerestraat  73, 8470 Gistel 
059/70 43 70  

 
Referee:  Rony Verslycken. 
 
Loting: woensdag 3 september 2008 om 20u30, A. Rodenbachlaan 9, 
8450 Bredene. 
 
Prijzenpot: méér dan 1OOO euro aan prijzengeld. 
 

Max. aantal spelers : De organisatie eigent zich het recht toe het 
aantal spelers te beperken indien nodig.  Dit om het goede verloop 
van het tornooi te waarborgen. 
 
Overnachtingen: 
Toerisme Oostende vzw  Sportchalets 
Monacoplein 2   Dirk Poppe 
8400 Oostende   0475/ 72 60 90  
+32(59)701199    oostende@telenet.be 
info@toerisme-oostende.be  Meer info op:  
www.oostende.be    www.sport-oostende.be 
 
R e g l e m e n t e n :  

- Het tornooi wordt gespeeld volgens de BBF-reglementen en 

het VBL-reglement C250 

- Voor afwezige spelers is het reglement G211 van toepassing.  

- Maximum  drie verschillende disciplines zijn toegestaan. 

- De spelerslicentie wordt voorgelegd aan de inschrijvingstafel. 

- Elke speler wordt verwittigd over het aanvangsuur van zijn 

eerste wedstrijd via het secretariaat van zijn club en dient 

minstens een half uur van voordien in de zaal aanwezig te zijn. 

- Een deelnemer mag enkel de zaal verlaten mits toestemming 

van de referee. 

- De wedstrijdleiding kan alle beslissingen nemen om het goede 

verloop van het tornooi te garanderen 

- Verantwoordelijke dopingcontrole: Leanne Pollen.  Spelers die 

medicatie gebruiken dienen dit vooraf te melden onder  

gesloten omslag. 

- Voorgeschreven shuttle: - B & C1: Yonex Aerosensa 10 

- C2 & D: Yonex Mavis 300 Geel 
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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. 
 


