
 Int. B1-B2, C1-C2, D 
PLUMULA - TORNOOI 

5 en 6 september 2009 
Zaterdag in POULE : Heren en Dames Dubbels 

Zaterdag in KO : Enkels voorronden 
Zondag in poule : Gemengde Dubbels 

Zondag in KO : Finales Enkels 
WWW.PLUMULA.BE  

 

PLAATS: SPORTCOMPLEX ’T BREEVEN, Barelstraat 111 te 2880 BORNEM. 
 Tel. : 03/889.65.00  Tel. wedstrijdtafel : 0476/099.327 

INSCHRIJVINGEN: voor 14  augustus 2009, enkel schriftelijk te sturen aan: Doms Luc (Tel  03/889.92.63 GSM 0476/099 327). 
 Of inschrijven op www.toernooi.nl   Sleutelbloemenlaan 6 te 2880 BORNEM. 
 HOU ER REKENING MEE TIJDENS UW VERLOF  E-mail : luc.doms@versateladsl.be 

BETALING: 6 € per discipline te betalen in de zaal. 
LOTTREKKING: dinsdag 25 augustus 2009 om 19.00 uur in de Sleutelbloemenlaan 6 te Bornem 

TORNOOIVERANTWOORDELIJKE: DHr. Luc Doms  (zie inschrijvingen) 

REFEREE: nog niet bekend 

SHUTTLES: B1/B2/C1 reeks: Viktor Maxima.  C2 / D-reeks: Yonex Mavis 300 (geel). 

DOPINGCONTROLE : De Maeyer Leo. 

REGLEMENTEN : 
∗ Het tornooi valt onder het portretrecht van de BBF of VBL (zie nota).  
∗ Er wordt gespeeld volgens de reglementen van de B.W.F. en het liga-reglement C250 
∗ Wie inschrijft is verplicht het inschrijvingsgeld te betalen, behalve als artikel 112 van C100 van toepassing is.  Het reglement G211 is 

van toepassing.  
∗ Iedere deelnemer die medische producten gebruikt dient dit, vooraf, onder gesloten omslag, via een doktersattest te melden aan de 

referee. 
∗ Bij te weinig inschrijvingen in een bepaalde reeks, kan deze afgelast of gekoppeld worden aan een hogere reeks. 
∗ Niet bevestigde dubbels worden beschouwd als inschrijving met “X”. 
∗ Het verlaten van de zaal mag enkel mits toelating van de referee. 
∗ De inrichters hebben het recht alle maatregelen te nemen om het goede verloop van het tornooi te waarborgen. 
∗ Bij aankomst in de zaal dient een VBL of LFBB lidkaart voorgelegd te worden. 
∗ Elke deelnemer vindt zijn aanvangsuur via de website  www.toernooi.nl  en dienen een half uur eerder speelklaar in de zaal aanwezig 

te zijn 
∗ De shuttles zijn ten laste van de spelers. Shuttles zijn verkrijgbaar in de zaal. 
∗ Men mag in max 3 verschillende disciplines inschrijven. 
∗ Het aantal inschrijvingen worden beperkt in functie v/d totale duur en het aantal terreinen . 

Inschrijvingsformulier 

Naam:    
Adres: ..........................................................................................................................................................  
Tel: .....................................................................................  
Club:....................................................................................  Lidnr.VBL/LFBB:  .......................................  
Klassement: ........................................................................  

Wenst in te schrijven voor de volgende disciplines (maximum 3 verschillende disciplines toegelaten) 

 B1 B2 C1 C2 D Partner (naam, voornaam + club vermelden) Te betalen 

HE        

DE        

HD        

DD        

GD        

Datum: ……………………………………                     Volgnummer: ………………  

Handtekening: ...................................................................................... 

http://www.PLUMULA.BE
http://www.toernooi.nl
mailto:luc.doms@versateladsl.be
http://www.toernooi.nl


Nota: Reglement van het 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. 

 


