
 
 

B a d m i n t o n  C l u b    
R i l l a n d i a  S m a s h e r s 

 

 organiseert 
 

 Het Open Reimerswaals 

toernooi  

 
 

Datum   1 februari 2020 

 

Plaats Sporthal “Reimerswaalhal”  
Blauwhoefseweg 1 te Kruiningen 

 
 

Toernooileiding: Ellen de Kraker, Peter Koster en Marco de Kraker 
     

           
Badminton Club Rillandia Smashers organiseert voor de 10de keer het open Reimerwaals senioren  
poule toernooi voor een breed deelnemersveld in de Reimerswaalhal te Kruiningen.  

Het is geen NBB toernooi, daarom is het toernooi toegankelijk voor alle senioren en jeugd vanaf 12 

jaar van de jeugdcompetitie Zeeland. Deelname is op eigen risico. 
 

Het toernooi bestaat uit 5 onderdelen: heren- en damesdubbel, heren- en damesenkel en gemengd 

dubbel.  
Het toernooi begint om 9:00 uur en eindigt bij een vol toernooi rond 20:30 uur. 

 
Inschrijven kan op maximaal 2 onderdelen, maar niet 2 onderdelen in verschillende categorieën. 

 

Aan het toernooi mogen alle badmintonliefhebbers meedoen, die lid zijn van een badmintonclub. 
Deze club hoeft niet aangesloten te zijn bij de NBB.  

 



Kijk voor de aanvangstijd van je eerste partij de avond van te voren nog even op de toernooisite. Voor 

de wedstrijden graag 30 minuten voordien aanwezig zijn. Het toernooi zal online te volgen zijn via: 
open Reimerswaals Versteeg toernooi 2020. 

 
In verband met de grootte van de hal (7 banen) kunnen er maximaal 175 partijen gespeeld worden. 

Wanneer het toernooi vol is kunt u op de reservelijst geplaatst worden.  

 
Het inschrijfgeld is per persoon € 9,00  voor 1 onderdeel, € 17,00 voor 2 onderdelen.  

 

Betaling bij voorkeur voor het toernooi kan via banknummer: NL89 RABO 0334010969  
t.n.v. penningmeester BC Rillandia Smashers, o.v.v. Reimerswaals senioren toernooi 2020.  

Het is ook mogelijk om op de dag zelf te betalen bij binnenkomst vooraf gaande aan de wedstrijden. 
 

De inschrijving sluit op 25 januari 2020 of als het maximaal aantal deelnemers is bereikt.  

 
Er wordt gespeeld volgens de regels van de NBB, 2 gewonnen sets met rallypoint. 

De voorrondes worden volgens poulesysteem gespeeld en daarna volgt een afvalsysteem.  
 

Voor het open Reimerswaals senioren toernooi geldt de volgende indeling: 

Categorie A: 5de + 6de divisie (speelsterkte 5 of lager) 
Categorie B: 7de divisie en dubbelcompetitie A Zeeland (speelsterkte 7 of lager) 

Categorie C: 8ste divisie en dubbelcompetitie B Zeeland (speelsterkte 8 of lager) 

Categorie R: 9de divisie, recreanten en jeugdcompetitie (vanaf 12 jaar) Zeeland  
(speelsterkte 9 of lager) 

 
Indien u geen partner heeft, geef dan partner wanted op, dan zoeken wij er één voor u.  

De wedstrijdleiding heeft het recht om koppels in een hogere categorie te plaatsen.  

 
In de categorie A wordt gespeeld met veren shuttles, de spelers moeten zelf voor veren shuttles zorgen. 

De organisatie stelt voor de finales veren shuttles beschikbaar, 2 shuttles per finale partij. Voor ons 
toernooi staan we toe de categorie A shuttles van de toegestane lijst van de NBB. 

 

De wedstrijdleiding stelt voor de partijen in de andere categoriën Yonex Mavis 300 shuttles 
beschikbaar, die na afloop van elke partij moeten worden ingeleverd bij de wedstrijdtafel.  

 
Op het toernooi zal een stand aanwezig zijn, waar o.a. shuttles en kleding gekocht kunnen worden. Er 

zal ook een bespanservice zijn. 

 
Alle deelnemer/sters kunnen als teller worden opgeroepen. 

 

Prijzen worden aan het einde van de zaterdag (na de finale partijen) persoonlijk uitgereikt aan de 
prijswinnaars. Voor de A klasse zijn geldprijzen. 

 
Online inschrijven heeft de voorkeur, maar kan ook d.m.v. inschrijfformulier. 

 

Inschrijfformulieren mailen aan het wedstrijdsecretariaat:  
e-mail: toernooibcrillandiasmashers@gmail.com  

tel. 0113-381263, mobiel 06-33742679  
 

De toernooicommissie heeft ten allen tijde recht maatregelen en beslissingen te nemen in het belang 

van het toernooi. 
 

Verdere informatie is te vinden op de toernooisite. 

 
De loting vindt plaats op dinsdag 28 januari 2020 in Kruiningen. 

 
 

VAN DE DEELNEMERS/STERS WORDT VERWACHT DAT ZIJ ZICH NETJES EN ALS GAST ZULLEN 

GEDRAGEN. 

https://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/tournament?id=29E34938-9AA3-4449-A192-5E90ABED65D7


  

 

Inschrijvingsformulier 
 

Persoonlijke gegevens 

 

Voornaam:  

Tussenvoegsel:  

Achternaam:  

Geboortedatum:  

Geslacht: man / vrouw  

 

Adres:  

Postcode:  

Woonplaats:  

Provincie:  

 

E-mail:  

Telefoon thuis:  

Telefoon mobiel:  

Telefoon werk:  

 

 
Sportgegevens  

 

Bondsnummer:*  

Categorie enkel:**  

Categorie dubbel:**  

Categorie mix:**  

Club:  

 
  

Opgave toernooi 

 

Onderdeel Naam partner Lidnummer partner * 

   

   

   

 

 
 * opgave bondsnummer indien lid van de NBB 

 
 ** klasse aangeven waar normaliter gespeeld wordt tijdens de competitie  

 
NB. Bij de dubbel en mix moet worden ingeschreven in de categorie van de hoogst spelende 

speler/partner. 
 

 
 

 
 
 
 


