
    

Reglementen 
 

✏ het tornooi wordt gespeeld volgens de BBF-reglementen en het Liga-
reglement C250.  Voor de afwezige spelers is het reglement G211 van 
toepassing. 
✏ kledij: overeenkomstig BBF-reglement 
✏ de deelnemers dienen zich minstens een half uur voor de aanvang van 
hun eerste wedstrijd in sportkledij aan te bieden aan de wedstrijdtafel. De 
deelnemers mogen de zaal niet verlaten zonder toestemming van de 
referee en de wedstrijdleiding 
De aanvangsuren zullen doorgemaild worden naar iedereen vanuit 
Toernooi.nl.  Een e-mailadres dat geregeld gecontroleerd wordt is dus 
noodzakelijk! 
✏ maximum 3 verschillende disciplines zijn toegelaten 
✏ het inschrijvingsgeld blijft verschuldigd zelfs indien niet wordt 
deelgenomen aan het tornooi, behalve als artikel 113 van toepassing is of 
bij voorlegging van een geldig medisch attest. 
✏ de wedstrijdleiding kan alle beslissingen nemen om het goede verloop 
van het tornooi te waarborgen 
✏ het inrichtend comité behoudt zich het recht voor om reeksen samen te 
voegen, af te lassen of in poule te laten betwisten. 
✏ deelnemers die medicatie gebruiken, dienen dit onder gesloten omslag te 
melden aan de referee.  
✏ sportschoenen met zwarte zolen zijn niet toegelaten 
✏ de inschrijvingen worden afgesloten als het maximum aantal wedstrijden  

wordt bereikt (225 op zaterdag; 120 op zondag). 

 
 
Portretrecht: 
Tijdens een officieel tornooi, kampioenschap 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 
betrokkene 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, verspreiden 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. 
 
 

 
ORGANISEERT HAAR 

 
 

23e INTERNATIONAAL TORNOOI  
 

VOOR B1 B2 C1 C2 en D 
 
 

op 28 & 29 april 2012 
met medewerking van 

 
 

 

       

 

Lokeren    

    

Sponsors:   Sponsors:   Sponsors:   Sponsors:   Ron’s RacketshopRon’s RacketshopRon’s RacketshopRon’s Racketshop    
Met dank aan: Vadecas, Optiek Sonck 
 
OPGELET : heren- en damesdubbel wordt volledig op   
            zaterdag afgewerkt, gemengd op zondag 
           enkels worden op beide dagen gespeeld     

    

    

    

    



InschrijvingsformulierInschrijvingsformulierInschrijvingsformulierInschrijvingsformulier    
Naam en voornaam: ................................. ............................... 
Adres : ..................………...................... ................................  
���� : ....................…….  Klassement : ..........  VBL nr:................… 
Club : ……………………………  E-mail: ………………………………… 
 
 B1 B2 C1 C2 D Naam partner en club 
HE 
 

      

DE 
 

      

HD 
 

      

DD 
 

      

GD 
 

      

    

    

    

    

Naam en voornaam: …................................ ............................... 
Adres : ..................………...................... ................................  
����: ....................…….  Klassement : .......... VBL nr :................… 
Club : ……………………………… E-mail:  ……………………………..  
 
 B1 B2 C1 C2 D Naam partner en club 
HE 
 

      

DE 
 

      

HD 
 

      

DD 
 

      

GD 
 

      

LOKERSE BC 
 

Plaats : Stedelijke Sporthal “Durmehal”/ Sportlaan 2  

9160 Lokeren 

���� 09/340 50 88, 09/340 50 89 

  

Datum : 28 & 29 april 2012 

 

Inschrijvingsgeld :  6 per discipline 

   2 disc. :  12     3 disc. :  18 

 

Inschrijvingen : Vandecasteele Chris 

Pontweg 58B 

9160 Lokeren 

 ���� 0496/54 48 10 

GEEN telefonische inschrijvingen !! 

INSCHRIJVINGEN BIJ VOORKEUR VIA 

www.toernooi.nl 

 

Wedstrijdleiding : Van Bouwel Gert 

Rechtstraat 81 

9160 Lokeren 

 ���� 09/348 33 51 

   

Sluiting inschrijvingen : maandag 7 april 2012 

 

Loting : dinsdag 17 april  2012 om 20U ten huize van Chris 

Vandecasteele 

 

Referee:   de heer Marcel Pierloot 

 

Shuttles :  B1/B2/C1/C2 Victor Service 

   D  Yonex Mavis 300 geel 

 

Prijzen :   Prijzengeld 

 

Dopingcontrole :  David Bauwens 

 

ER ZIJN BROODJES, HOT DOGS, TAART EN DERGELIJKE TE 
VERKRIJGEN AAN DEMOCRATISCHE PRIJZEN    


