Zaterdag 12 mei 2012
De Nekker, Mechelen
INSCHRIJVINGSFORMULIER

Deelnemer:

Naam/voornaam: ..................................................................
Directie:..................................................................................
Standplaats: .........................................................................
Telefoon: ...............................................................................
GSM: .......................................................................................
E-mail adres: .........................................................................

Belangrijk: gelieve elke persoon apart in te schrijven!
Vb. Jan Janssens speelt dubbel met Fred De Groote, gelieve dan ook Fred De Groote apart te vermelden onder
"Naam/Voornaam" en niet enkel onder "Naam dubbelpartner". Fred De Groote speelt ook dubbel gemengd met zijn echtgenote,
Gerda Liefmans. Gerda dient ook op een aparte rij vermeld te worden.
Naam+Voornaam

Geb.jaar

Status

Klass.

Enkel

Dubbel

Naam

Dubbel

Janssens Jan

1956

W

R/E

X

X

De Groote Fred

1964

W

D

Neen

Liefmans Gerda

1966

E

C2

X

Naam partner DG

dubbelpartner

gemengd

De Groote Fred

Neen

/

X

Janssens Jan

X

Liefmans Gerda

Neen

/

X

De Groote Fred

Er wordt gespeeld met shuttles van het merk Karakal (Med Blue yellow skirt) die gratis ter beschikking
worden gesteld aan de spelers. Deze shuttles zijn beschikbaar aan de wedstrijdtafel van de organisatoren.
De coördinator bezorgt alle deelnemers een kopie van het reglement.
Een deelnemer is slechts ingeschreven na betaling van het inschrijvingsgeld: 3€ per speler per
discipline. Betaling vóór 7 mei 2012 op IBAN nr. BE90.979-5309613-32 van “VMW-Badminton
Vriendenkring” met vermelding "Water Shuttle Tornooi 2012 + aantal deelnemers".
(voor Nederland : BIC-code : ARSPBE22)
VMW-personeelsleden zijn vrijgesteld van inschrijvingsgeld. (sponsoring door VMW)
Bij aankomst in De Nekker dienen de spelers zich eerst aan te melden aan de wedstrijdtafel.

Datum:

Handtekening deelnemer(s):

Naam + Voornaam

Geb.
jaar

Status
(1)

Klass.
(2)

Enkel
(3)

Dubbel
(3)

Naam dubbelpartner

Dubbel
gemengd
(3)

Naam partner DG

(1) Status: W= (gepensioneerd) werknemer, E= echtgenoot, echtgenote, partner, K= kind.
(2) Klassement:
R (Recreant): gelieve hier extra te vermelden:
B: beginneling
E: ervaren
G: gevorderd
C (competitiespeler) klassement opgeven.
(3) Kruisje plaatsen of neen invullen.

Dit formulier terugsturen naar "Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, Badminton Vriendenkring, Vooruitgangstraat 189, 1030 Brussel", uiterlijk tegen 2 mei 2012.

12 mei 2012
De Nekker, Mechelen
REGLEMENT
HEREN ENKEL, HEREN DUBBEL, DUBBEL GEMENGD,
DAMES ENKEL en DAMES DUBBEL
ARTIKEL 1
Enkel werknemers en gepensioneerden van de openbare Vlaamse waterbedrijven en de
aangrenzende Nederlandse drinkwaterbedrijven, hun echtgenoot/echtgenote, partner, hun
kinderen, ouders,… zijn speelgerechtigd.
Iedereen kan verzocht worden zijn identiteit te bewijzen. Minderjarige kinderen moeten steeds
vergezeld zijn van een verantwoordelijke volwassene.
ARTIKEL 2
Een speler kan inschrijven voor maximaal 3 disciplines.
Wil men inschrijven voor een dubbelspel doch men heeft geen partner dan kan ingeschreven
worden met een kruisje. Badminton Vriendenkring zoekt dan –in de mate van het mogelijke- een
geschikte partner.

ARTIKEL 3
Het tornooi wordt - bij voldoende inschrijvingen - als volgt georganiseerd:
Er wordt gespeeld op maximum 11 terreinen en naar twee winnende sets met eventuele
verlengingen in een zogenaamd poulesysteem. Spelers zijn dus, bij inschrijving voor één discipline,
verzekerd van het spelen van meerdere wedstrijden.
De poules worden samengesteld op basis van de ingestuurde informatie op het
inschrijvingsformulier. D e j u i s t h e i d v a n d e z e g e g e v e n s b e p a a l t h e t
speelplezier!
Uitzonderlijk – en in overleg met de tornooiverantwoordelijken- kunnen er na de inschrijving
spelers worden gewisseld tussen ploegen van hetzelfde bedrijf.
Bij hun aankomst in de sporthal dienen de spelers zich eerst te melden bij de wedstrijdtafel.
De deelnemers worden via hun sportcoördinator verwittigd over het aanvangsuur van hun eerste
wedstrijd en moeten 15 minuten vóór de aanvang van hun wedstrijd in sportkledij in de zaal
aanwezig zijn.
Winnaar van een discipline wordt de ploeg die, volgens Artikel 4 van dit reglement, de eerste plaats
inneemt.
ARTIKEL 4
De rangschikking van een poule wordt opgemaakt door achtereenvolgens met volgende criteria
rekening te houden:
a. De rangschikking van een poule wordt opgemaakt naar het aantal gewonnen wedstrijden.
b. Wanneer twee spelers/paren een zelfde aantal wedstrijden hebben gewonnen, wordt de
winnaar van de onderlinge wedstrijd hoogst gerangschikt.
c. Wanneer drie of meer spelers/paren een zelfde aantal wedstrijden hebben gewonnen, zal de
rangschikking worden opgemaakt naar het verschil tussen het totaal gewonnen games en het aantal
verloren games (= saldo van de games).
d. Indien met het saldo van de games twee spelers/paren gelijk eindigen, wordt de winnaar van
hun onderlinge wedstrijd hoogt gerangschikt.

e. Indien met het saldo van de games drie of meer spelers/paren gelijk eindigen, wordt de
rangschikking verkregen door het verschil tussen het totaal aantal gewonnen punten en het totaal
aantal verloren punten (= saldo van de punten).
f. Indien het saldo van de punten van twee spelers/paren gelijk is, wordt de winnaar van hun
onderlinge wedstrijd hoogst gerangschikt.
g. Indien het saldo van de punten van drie of meer spelers/paren gelijk is, wordt de rangschikking
opgemaakt door lottrekking.
ARTIKEL 5
Behoudens de afwijkingen vermeld in dit reglement zijn de algemene regels van de badmintonsport
van toepassing:
 Alle disciplines worden naar 21 punten gespeeld, twee winnende sets met eventuele
verlengingen tot 30 punten!
Alle spelers worden geacht de regels in alle eerlijkheid en sportiviteit toe te passen.
ARTIKEL 6
De spelers tellen zelf hun punten. VMW-Badminton Vriendenkring rekent op uw fair-play!! Een
goede raad: bij twijfel, speel een “let”.
Tussen de eventuele tweede en derde wedstrijd wordt een pauze van maximum twee minuten
toegestaan. Op dat ogenblik hangt men een 2-minuten bordje over het net om aan te duiden dat het
terrein niet vrij is.
ARTIKEL 7
Spelers die niet opdagen bij aanvang van hun wedstrijd verliezen met 21/0 - 21/0 setstanden.
ARTIKEL 8
Alle spelers kunnen aan de wedstrijdtafel terecht voor een wedstrijdshuttle. Betreft een nylon
Yellow Karakal Shuttle (speeds : Medium). Er mag evenwel gespeeld worden met elke andere
shuttle (plastic of veren) goedgekeurd door de BBF en altijd in overleg met de wedstrijdopponent(en). Wanneer geen akkoord kan bereikt worden tussen de spelers beslist de speler met het laagste
badmintonklassement met welk type shuttle zal gespeeld worden.
ARTIKEL 9
Betreffende de kledij wordt in het bijzonder opgemerkt dat zwarte schoenzolen in de sportzaal
NIET toegelaten zijn.
ARTIKEL 10
De deelnemers worden geacht het huishoudelijke reglement van De Nekker te respecteren (te
bekomen op eenvoudige vraag, Nekkerspoel, Borcht 19, 2800 Mechelen). Dit vermeldt o.m. dat bij
het gebruik van sportaccommodatie er buiten de cafetaria geen drank en voedsel verbruikt mag
worden. Gebruikers mogen bij de sportbeoefening wel water drinken uit onbreekbaar materiaal.
Kauwgom is ten alle tijde ten strengste verboden.
Zie ook het webadres: www.provant.be/vrije_tijd/domeinen/de_nekker/sport/indoor/
ARTIKEL 11
De deelnemers zijn op 12 mei 2012 verzekerd tegen sportongevallen via de verzekeringsmaatschappij Ethias.
Het Bestuur en de verantwoordelijken van de VMW-Badminton Vriendenkring alsook de Vlaamse
Maatschappij voor Watervoorziening, Vooruitgangstraat 189 te 1030 Brussel, zijn vrijgesteld van
alle verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid bij ongevallen van gelijk welke aard en/of oorzaak,
die zich zouden kunnen voordoen vóór, tijdens of na het Water Shuttle Tornooi 2012 op zaterdag
12 mei 2012.
ARTIKEL 12
De inrichters hebben het recht alle maatregelen te treffen om het goede verloop van het tornooi
te waarborgen.
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Brussel , 5 maart 2012

WATER

SHUTTLE

TORNOOI

2012

Geachte heer, mevrouw,
Beste badmintonliefhebber,
Op zaterdag 12 mei 2012 organiseert de Badminton Vriendenkring van de Vlaamse
Maatschappij voor Watervoorziening voor de 10de maal een badmintontornooi. Net zoals de
vorige jaren is het WATER SHUTTLE TORNOOI een pouletornooi dat wordt opengesteld voor alle
Vlaamse openbare waterbedrijven én de aangrenzende Nederlandse drinkwaterbedrijven.
Wij durven hopen dat ook in uw maatschappij opnieuw interesse bestaat voor dit in 2012 jubilerende,
sportieve evenement.
De disciplines waaraan kan deelgenomen worden zijn: Gemengd Dubbel (GD), Heren Dubbel (HD), Heren
Enkel (HE), Dames Dubbel (DD) en Dames Enkel (DE).
Bij een te weinig of een te veel aantal inschrijvingen kunnen er reeksen geannuleerd of samengevoegd
worden. De spelers worden ingedeeld in drie categorieën. Op het tornooi verwelkomen wij zowel
recreanten als VBL-(competitie)spelers. Indien men geen partner vindt binnen het eigen bedrijf, kan
men zich ook inschrijven met een kruisje. Wij zoeken dan een geschikte kandidaat.
Het inschrijvingsgeld bedraagt 3€ per speler per discipline. Betaling1 vóór 7 mei 2012 op
het IBAN-nr. BE90.979-5309613-32 van VMW Badminton Vriendenkring met de mededeling "Water
Shuttle Tornooi 2012 + het aantal deelnemers".
Alle disciplines worden gespeeld op zaterdag 12 mei 2012 vanaf 9u15, in de sporthal „DE NEKKER‟,
Nekkerspoel-Borcht 19 te 2800 Mechelen. Het precieze beginuur (per speler) wordt later
meegedeeld.
Enkel personeelsleden, gepensioneerde personeelsleden, hun partner, kinderen, ouders,… kunnen
inschrijven. Een speler kan slechts deelnemen in naam van één bedrijf. Inschrijven is mogelijk
voor maximaal 3 disciplines.
Iedere tornooideelnemer ontvangt voor zijn deelname aan dit 10de jubileumtornooi een herinnering en
daarenboven neemt hij of zij als speler, automatisch deel aan een gratis tombolatrekking.
Als bijlage bezorgen wij u al het inschrijvingsformulier.
Voor bijkomende informatie kan u terecht bij Rudy Dhondt of Sabine Bogaert.
(vmw.badminton@vmw.be).
Gelieve het inschrijvingsformulier tegen uiterlijk 2 mei 2012 terug te sturen (of retour te mailen)
naar Badminton Vriendenkring , “Water Shuttle Tornooi 2012”, Vooruitgangstraat 189 te 1030
Brussel.
Met sportieve groeten,
Rudy Dhondt
tornooiverantwoordelijke

Sabine Bogaert
tornooiverantwoordelijke

tel: 0032 (0) 2 2389521

tel: 0032(0) 2 2389541

1

Betalingen vanuit Nederland

: BIC-code van de rekening : ARSPBE22

