
 

 

B.C. Holten 
 

organiseert een    
 

Badmintontoernooi    
 

volgens het  
 

Zwitsers Laddersysteem   
  

 
 
 
 

 Datum en tijd: Zaterdag 15 december 2018 

  van 9.00 tot 18.00 uur 
 

 Plaats: Sporthal 't Mossink 
  Keizersweg 22 
  Holten 

  tel.: 0548 – 36 31 80 
 
 Aantal banen: 6 
 
 Toernooileider: Reijer Dorresteijn 
  tel.: 0548 – 36 26 20 
 
 
 Toernooisecretariaat: Carola van der Vreede 

  info@bcholten.nl 
 

 

 Toernooicommissie: Leden van B.C. Holten 
 
 
 Masseur: Hans Harms 
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TOERNOOIREGLEMENT 
 
Algemene bepalingen: 
Het toernooi wordt gespeeld volgens het Toernooireglement en de Algemene 

Bepalingen, zoals gepubliceerd op de website van ‘Badminton Nederland’. 
 
Specifieke bepalingen: 
1. Deelnemers mogen niet hoger spelen dan 5e divisie; bij eventueel hoger 

niveau in overleg met de toernooicommissie. 

2. Er wordt gespeeld volgens het Zwitsers Laddersysteem volgens de 

normale reglementen van ‘Badminton Nederland’.  

3. Er zal worden gespeeld in de spelsoorten: HE - DE - HD - DD en GD.  

  Indien de deelname in een bepaald nummer te gering is, behoudt de 

toernooicommissie zich het recht voor het onderdeel te laten vervallen. De 

betrokken spelers worden hierover geïnformeerd.  

  Indien voor een bepaalde spelsoort meer dan 16 inschrijvingen zijn, wordt in 

twee poules gespeeld met een finale voor de beide poulewinnaars. 

  Men kan zich voor maximaal twee nummers inschrijven.  

4. Het inschrijfgeld bedraagt € 9,00 per spelsoort per persoon en dient vóór 

aanvang van de eerste partij in de zaal te worden voldaan. Inschrijving 

verplicht tot betaling. 

5. Inschrijving uitsluitend via de website van BC Holten:  

 www.bcholten.nl/toernooi2018  
6. De inschrijving voor de dubbelspelen is pas geldig als ook de inschrijving(en) 

van de partner(s) ontvangen is (zijn). 

7. De inschrijving sluit op 2 december 2018 18.00 uur, of zoveel eerder 

wanneer het maximale aantal van 102 partijen bereikt is. 

8. Er zal worden gespeeld met door ‘Badminton Nederland’ goedgekeurde 

synthetische shuttles, merk Yonex 300, blauw. De shuttles zijn tegen de prijs 

van € 2,00 in de zaal verkrijgbaar.  

  Deelnemers zijn vrij om in onderling overleg met andere, door de ‘Badminton 

Nederland’ goedgekeurde, shuttles te spelen. Bij verschil van mening wordt 

gespeeld met een Yonex 300, blauw, shuttle. 

9. Tellers zullen door de toernooileiding worden aangewezen. 

10. De deelnemers dienen er rekening mee te houden, dat eventueel meerdere 

partijen achter elkaar gespeeld moeten worden. 

11. Voor elk onderdeel worden tenminste twee prijzen beschikbaar gesteld. 

12. De loting is openbaar en wordt verricht op 8 december 2018 om 11.00 uur, 

t.h.v. Reijer Dorresteijn, Looikolkstraat 17, 7451 EP Holten. 

13. Iedere deelnemer krijgt een oproep voor de eerste partij. 

14. Deelname aan het toernooi geschiedt op eigen risico. 

15. Zie voor Privacy Policy & AVG verklaring onze website 

 

http://www.bcholten.nl/toernooi

