
Brasschaatse BC 
 

21ste Internationaal  
JEUGD TORNOOI (POULE) 
-9,-11,-13,-15,-17,-19 

 

zaterdag & zondag 
12 & 13 november 2011 

 

Plaats : Sportoase Elshout, Elshoutbaan 17, Brasschaat, 03/289.28.90 
 

Referee : dhr. Phil Faes 
 

Inschrijvingen : ten laatste op 23 oktober 2011 ;  te sturen naar:   
Sven Janssen, De Vis 82, 2930 Brasschaat 
Tel: 03/295.37.28 - E-mail: sven.janssen1@telenet.be  
(bij inschrijving per mail wordt steeds een bevestiging teruggemaild. Indien geen 
bevestiging, toch even bellen.) 
Of bij voorkeur inschrijven via www.toernooi.nl  
 

Lottrekking : Woensdag 02 november 2011 te 20 u in De Vis 82 te Brasschaat 
 

Inschrijvingsgeld : Euro 5 per discipline te betalen bij aanmelding in de zaal.  
 

Verantwoordelijke Dopingcontrole : Bart Cuyckens 
 

Reglement : 
 Het tornooi wordt gespeeld volgens de reglementen van de B.B.F. en het Liga 

reglement C250. 
 Het tornooi valt onder het portretrecht van de BBF of VBL (zie nota op 

www.badminton-bbc.be)  
 Alle disciplines worden in poule gespeeld. 
 Iedere inschrijving verplicht tot betaling, behoudens het voorleggen van een medisch 

attest en/of de reglementering in artikel 112 (C100).  
Elke deelnemer dient er rekening mee te houden dat het mogelijk is dat men 
zowel zaterdag als zondag dient te spelen. 

 De deelnemers worden verwittigd langs hun secretariaat 
 Het Liga reglement G211 wordt toegepast. 
 Men mag in 3 verschillende disciplines inschrijven. 
 Gelieve met voorkeur in te schrijven via www.toernooi.nl  
 Elke deelnemer moet een geldige VBL/LFBB//Federatie-lidkaart bij aanmelden 

kunnen voorleggen.  
 Enkel klassementen D, C2 en C1 zijn toegestaan. 
 De spelers dienen een half uur voor de aanvang van hun wedstrijd aanwezig te zijn in 

de zaal. 
 Om de zaal te verlaten wordt toestemming gevraagd aan de referee en het inrichtend 

comité. 
 De voorgeschreven shuttle is Mavis 300 (wit) die eveneens in de zaal te verkrijgen is. 
 Aangepaste kledij volgens artikel 117 5.b.1. 
 De organiserende club behoudt zich het recht voor maatregelen te nemen die het vlot 

verloop van de organisatie waarborgen. 
 Zwarte zolen, eten en drank (met uitzondering van water) zijn in de zaal niet 

toegelaten. (Geen glazen flessen) 
 Spelers die medicatie gebruiken dienen dit voor aanvang van het tornooi mee te delen 

aan de referee, bij middel van een medisch attest onder gesloten omslag. 
 Maaltijden worden voorzien in cafetaria aan zéér democratische prijzen. 
 Overnachtingen mogelijk in ons sporthotel. Gelegen op 50m van de sporthal. Kostprijs 

bedraagt 20 euro per overnachting, incl. ontbijt. Op voorhand te reserveren. Er zijn 5 
kamers met elk 10 bedden.  



            BRASSCHAATSE BADMINTONCLUB 
 

           Algemeen Inschrijvingsformulier  
         21ste JEUGD TORNOOI 

 
Weekend 12 & 13 november 2011 

 

Club:   Naam verantwoordelijke: ................................................................................... 
   Adres: .............................................................................................................. 
   ......................................................................................................................... 
   Telefoonnummer: .............................................................................................. 
 E-mail: …………….............................................................................................. 
 
Naam- Voornaam 

 
  Geboorte  
  Datum 
 

 
Categorie 
(-9,-11,-13,-
15,-17,-19) 

 
Klasse
-ment 

 
Lidnummer 
VBL 

 
JE 

 
ME 

 
JD/MD + Partner 
 
(geslacht vermelden) 

 
GD + Partner 
 
(geslacht vermelden) 

 
 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
 
 

 

OVERNACHTINGEN MOGELIJK IN ONS SPORTHOTEL. GELEGEN OP 50M VAN DE SPORTHAL. 
KOSTPRIJS BEDRAAGT 20 EURO PER OVERNACHTING, INCL. ONTBIJT. OP VOORHAND TE RESERVEREN. 


