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Berchem – Antwerpen 27/10/10 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Sinds enkele jaren zijn de tornooiorganisatoren verplicht hun tornooi te publiceren op toernooi.nl. Meer en 
meer vragen de clubs zich af waarom ze nog een aparte tornooiuitnodiging moeten aanmaken. Alle informatie 
kan je immers ook kwijt op toernooi.nl.  
 
Maar toch zijn er bepaalde thema’s die vergeten worden in de digitale opmaak. Zoals u weet, zegt het 
reglement ons dat het formulier van een aangekondigd tornooi volgende zaken moet vermelden. Deze moeten 
steeds terug te vinden zijn op het tabblad reglementen. 
 

a) Dat er gespeeld wordt onder de reglementen van de BWF. Dit geldt voor alle kampioenschappen, 
competities en tornooien vanaf de nationale benaming. De andere tornooien mogen gespeeld worden 
volgens de reglementen van de Liga’s VBL/LFBB met in acht name van de bepalingen in artikel 102. 
De tornooien van het type 100/1, t & m 100/9, en 100/13 en 100/17 worden gespeeld volgens de IBF 
reglementen, behalve voor wat betreft kledij en publiciteit. (art.117 en 118 ) 

b) De voorgeschreven shuttle, deze dient te koop te zijn in de zaal. 
c) Dat het feit zich in te schrijven, de verplichting meebrengt om het inschrijvingsgeld te betalen (volgens 

art.112), alsook de vermelding naar het reglement G211. 
d) Ingeval dat het aantal inschrijvingen onvoldoende is, er in poule systeem kan gespeeld worden, de 

discipline afgelast wordt of gekoppeld wordt aan een hogere reeks. 
e) Het uur, de datum en plaats van de loting van het tornooi. 
f) In hoeveel zalen er gespeeld wordt, met vermelding van het/de adres(sen) en telefoonnummers(s). 
g) Bijzondere voorwaarden, als die er zijn. 
h) De bepalingen van artikel 112 (facultatief). 
i) De naam van de verantwoordelijke ingeval van dopingcontrole. 
j) De spelers die medicatie nemen, moeten dit voor de aanvang van het tornooi melden aan de referee of 

aan de verantwoordelijke dopingcontrole bij middel van een medisch attest onder gesloten omslag. Dit 
attest moeten zij na het tornooi terug opvragen. 

k) De vermelding naar het portretrecht. 
l) de naam van de referee + emailadres 

 
Indien al deze reglementen vermeld staan dan hoef je de tornooiuitnodiging niet meer aan te maken. 
 
Let wel het formulier of bestand dient nog steeds zoals vanouds goedgekeurd te worden door het DC/VBl en 
je referee. 

 
Sportieve groeten, 
 
Miranda Laenen 
Adm.Coördinator VBL 
03/287.83.80 
miranda@badmintonliga.be 

Beste secretaris, 
 
Beste tornooi verantwoordelijke,  
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