
Badmintonclub DKC 
Spor t hal t Zandj e 
Schimmelweg 202 
2524 XK Den Haag 
tel. sporthal: 070 - 396 14 51   

Meer informatie kun je krijgen bij: 
Anneke van Daalen de Jel  
Deimanstraat 192  
2522 BP Den Haag  
tel: 070 - 3997609 
e-mail: anneke@bcdkc.nl 

Badmintonclub 
DES KORTENAER COMBINATIE 

W W W . B C D K C . N L 

Het ABCD-Residentie Toernooi  
4 & 5 maart 2006 

TOERNOOILEIDER : ANNEKE VAN DAALEN DE JEL 

SECRETARIAAT  : DEIMANSTRAAT 192 
2522 BP DEN HAAG 
anneke@bcdkc.nl 
TEL : 070  399 76 09 

REFEREE :  HANS MACARÉ 

Indische Hapjes van  
Familie de Jong! 

http://WWW.BCDKC.NL


TOERNOOIBEPALINGEN 
A. Het toernooi wordt gespeeld volgens het Toernooireglement en het Alge-

mene Wedstrijdreglement van de N.B.B.  
B. Specifieke bepalingen : 

1. De wedstrijden zullen worden gespeeld op 9 banen in Sporthal 't Zandje 
op zaterdag 4 maart van 09.00 tot 23.00 uur en op zondag 5 maart van 
09.00 tot 18.00 uur.  

2. Het toernooi is goedgekeurd door de N.B.B. 
3. Speelgerechtigd zijn allen die lid zijn van de N.B.B., te weten voor de   

A- klasse : Heren die op de Nationale ranglijst vanaf 1 t/m 150 staan  
en Dames die op de Nationale ranglijst 1 t/m 125 staan.  
B- klasse : Heren die op de Nationale ranglijst vanaf nummer 151 staan  
en Dames die op de Nationale ranglijst vanaf nummer 126 staan.  
C- klasse : Heren en Dames die niet op de Nationale ranglijst staan.  
D- klasse : Heren en Dames die in de kompetitie 5e klasse district  of  
lager hebben gespeeld. 

4. Er wordt gespeeld volgens het afvalsysteem. Bij 8 of minder inschrijvingen 
zal in poulesyst eem gespeeld wor den. Bij minder dan 4 inschr ij vingen ver -
valt het onderdeel.  
Er kan maximaal voor 3 onderdelen en slechts in één klasse  worden  
ingeschreven. Er kunnen maximaal 280 partijen worden geaccepteerd.  
Het inschrijfgeld bedraagt  6,50 voor het enkelspel en  5,00 per  
persoon voor het dubbelspel. Voor drie onderdelen betaalt men slechts    

15,00.  
Inschrijvingen in de dubbelspelen zullen pas worden geaccepteerd,  als ook  
de partner(s) heeft (hebben) ingeschreven. Telefonische inschrijvingen  
worden niet geaccepteerd. De sluitingsdatum is op zondag 12 februari  
2006 of zoveel eerder als het maximaal aantal  par t ij en is ber eikt .   
Inschrijven geeft de verplichting tot betaling van het inschrijfgeld  
(behoudens een doktersattest). Zie hoofdstuk 4, artikel 3.2a van het  
Algemeen Wedstrijd Reglement. 

5. Er wordt in het A, B en C-klasse gespeeld met door de N.B.B. goedgekeur-
de veren shuttles. In het D-toernooi heeft de veren shuttle de voorkeur. 
Veren shuttles zijn tegen de geldende dagprijzen in de hal verkrijgbaar. 

6. Per klasse zal voor de verschillende onderdelen een 1e en 2e prijs ter be-
schikking worden gesteld (bij te weinig deelnemers alleen een 1e prijs).     

Badmintonclub 
DES KORTENAER COMBINATIE 

Inschrijvingen zenden aan het toernooisecretariaat :  
Deimanstraat 192 
2522 BP  Den Haag  

Alleen volledig ingevulde- en persoonlijk ondertekende formulieren en 
inschrijvingen via het internet worden geaccepteerd. De openbare loting 
zal op 17 februari 2006 worden gehouden op het adres van het toernooi-
secretariaat (zie voorzijde). 

Naam :   

Geslacht : Man / Vrouw 

Voornaam :   

Adres :   

Postcode /Woonplaats:  

Telefoonnummer :  

Bondsnummer:   

Lid van vereniging: 

Niveau competitie:  

Ranglijstnummer :                            (ranglijst december 2005) 

Klasse : A / B / C / D 

Onderdeel : Enkel / Dubbel / Gemengd Dubbel 

Naam Partner MD / VD : Lid van :   

Naam Partner GD : Lid van :   

Datum :   

Handtekening :            

Bij voorkeur inschrijven middels het formulier op internet           

www.bcdkc.nl                     

http://www.bcdkc.nl

