
   
  Neemt deel aan het :   
 

 
 
 
 

Sporthal Koude Keuken 
Zandstraat  284 

8200  Sint Andries (Brugge) 
Tel. : 050/31 91 02 

 
Sporthal Tempelhof 

Tempelhof 57 
8000 Brugge 

Tel. : 050/31 13 40 
 
 

           
 
 

Prijzenpot : € 3870 
 

Discipline Winnaar(s) Finalist(en) 

heren enkel A € 350   
 

€ 175 

dames enkel A € 350 € 175 

alle dubbels open A € 120 p.p. 
 

€ 60 p.p. 
 

heren enkel B1 € 100  
 

€ 50  
 

dames enkel B1 € 100 € 50  
 

heren en dames  
enkel B2 

€ 75 € 35  
 

alle dubbels open B € 35 p.p. 
 

€ 20 p.p. 
 

enkel C1 € 35 
 

€ 20 
 

alle dubbels C1 € 25 p.p. 
 

€ 15 p.p. 
 

enkel C2 en D € 30 € 15 

alle dubbels C2 en D € 20 p.p. € 10 p.p. 

 
 

Deze prijzen worden gehalveerd indien er minder dan 6 deelnemers (in enkel) of teams (in dubbel) 
zijn in een bepaalde discipline. W.O. in de eerste ronde wordt afgetrokken van het aantal startende 

deelnemers (in enkel) of teams (in dubbel). 
 



Ø Het open tornooi wordt voor de reeksen A, B en C1 gespeeld in de sporthal “Koude Keuken” (12 courts) op 23/01/2010 van 
9 tot 22 u en op 24/01/2010  van 9 tot 18 u. Referee : de heer Vanfleteren Benny. 
Het tornooi voor de C2 en D-categorie start op 23/01/2010 om 9 u in de sporthal “Tempelhof” (10 courts) met mevrouw 
Denys Annie als referee en vervolgt vanaf 21 u in de zaal “Koude Keuken”. 

 
Ø Het tornooi wordt gespeeld volgens de regels van de BBF en het ligareglement C250. 
 
Ø Kledij moet conform zijn aan de B.B.F.-reglementen en het ligareglement C250 waarbij elk kledingstuk een willekeurige 

combinatie van kleuren mag hebben. Reclame volgens Art. 117-118 (BBF). 
 
Ø Tornooileider: de heer Dereuddre Chris. 
 
Ø Administratieverantwoordelijke bij dopingcontrole: de heer D. Van Belle. Spelers die medicatie nemen, melden dit voor 

aanvang van hun eerste wedstrijd aan de referee, gestaafd door een medisch attest en onder gesloten omslag. 
 
Ø Inschrijvingen dienen toe te komen voor 23/12/09 op volgend adres: 

Tornooi Brugse B.C. – Chris Dereuddre 
Platanenlaan –West 4  
8420 De Haan 
Tel. (0032)59/23.73.68 
email (nieuw !) : chris.dereuddre@base.be  of via www.toernooi.nl  
 
Inschrijvingen voor dubbeldisciplines worden alleen geregistreerd wanneer de 2 partners hebben bevestigd. 

 
Ø Inschrijvingssom: € 6 per discipline en € 15 voor 3 disciplines, te vereffenen bij aankomst in de sportzaal. In het 

inschrijvingsgeld is de ligabijdrage inbegrepen. Het inschrijvingsgeld moet betaald worden behoudens in toepassing 
van artikel 112 en C100 van het algemene reglement C100 of bij voorlegging van een medisch attest. 
 

Ø Er mag worden ingeschreven voor maximaal drie verschillende disciplines. 
 
Ø Elke speler wordt verwittigd via het clubsecretariaat van het aanvangsuur. 
 
Ø Voor de afwezige spelers is het reglement G211 van toepassing. 

 
Ø Er is mogelijkheid tot overnachting. Inlichtingen bij Chris Dereuddre. 

 
Ø De deelnemers mogen de zaal niet verlaten zonder toestemming van de referee. 

 
Ø Loting op vrijdag 08/01/2010 om 19.30 u  op het adres : Moutstraat 14 – 8200 Sint Andries (Brugge). Tel. 050/31 06 16. 

 
Ø Disciplines: Enkel in A, B1, B2, C1, C2 en D. Heren Dubbel, Dames Dubbel en Gemengd Dubbel in A, Open B, C1, C2  

en D. 
 

Ø Voorgeschreven shuttles (te koop in de zaal):  voor A, B en C1: Break 103 - voor C2 en D: Yonex New Mavis 500 wit. 
 

Ø 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 tijden het tornooi, te gebruiken voor niet-commerciële doeleinden. 

 
 

      
 

 

       
 

mailto:chris.dereuddre@base.be
http://www.toernooi.nl


40STE INTERNATIONAAL BADMINTONTORNOOI           A  -  B  -  C1  -  C2   -   D           23 EN 24 JANUARI 2010                BRUGSE B.C. 
 
Inschrijvende club :                    Secretariaatsverantwoordelijke:        
        
          Adres + tel. : 
 
Naam + Voornaam VBL-

nr. 
Klass. H

E 
D
E 

H
D 

D
D 

Partner + Club G
D 

Partner + Club 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
 
Inschrijven voor 23 december 2009 : Dereuddre Chris, Platanenlaan - West 4, 8420 De Haan   tel. 0032 59/23.73.68 of  e-mail : chris.dereuddre@base.be 
of via www.toernooi.nl  
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