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Reglement Badminton Bedrijventoernooi Yonex Dutch Open 2015, Topsportcentrum Almere 

 

1. Inschrijven 

Bedrijven kunnen teams inschrijven. Een team bestaat uit minimaal 4 personen. Bij voorkeur 2 

mannen en 2 vrouwen, maar andere samenstellingen worden ook toegestaan. 

 

2. Speeldagen en locatie 

Het toernooi wordt gespeeld op dinsdag 6 oktober, woensdag 7 oktober, donderdag 8 oktober en 

vrijdag 9 oktober. De speeltijden zijn van 19.30 uur – 22.30 uur. Op vrijdag worden de finales 

gespeeld. De locatie is het Topsportcentrum in Almere aan de Pierre de Coubertinlaan 7.  

 

3. Klassen 

Het is mogelijk om in te schrijven in de klasse gevorderde (competitie spelers) en beginners (niet-

competitiespelers en recreanten). Een team kan ook uit beiden bestaan. 

 

4. Onderdelen 

Het gehele toernooi worden er alleen dubbels gespeeld. 

 

5. Speelsysteem 

Er wordt gespeeld in poule –afval systeem. Mede afhankelijk van het aantal inschrijvingen kan de 

organisatie besluiten om het systeem aan te passen naar poule-poule systeem. 

 

6. Inschrijfgeld 

De deel a ekoste  per tea  zij   € 250,- ex BTW. Hiervoor krijgt het bedrijf het volgende terug: 

- Deelname team op 6, 7 of 8 oktober aan het bedrijventoernooi, dus 1 avond. 

- Eventuele deelname aan de finaleronde op vrijdagavond 10 oktober. 

- 2 VIP arrangementen (netwerk brunch, hapjes/drankjes, VIP plaats/ontvangst, voor de finales) 

op zondag 11 oktober. 

- Gratis toegang deelnemende teams tot de Yonex Dutch Open van 6 t/m 9 oktober. 

- De bedrijfsnaam zal vermeld worden op de website van de Yonex Dutch Open. 

- Badmintonrackets kunnen ter plaatsen geleend worden. 

- Shuttles worden ter beschikking gesteld. 

 

7. Prijzen 

Er worden 1e en 2e prijzen beschikbaar gesteld.  

 

8. Shuttles 

Er wordt gespeeld met de veren shuttle Yonex Aerosensa 50 en de nylon shuttle Yonex Mavis 300.  

 

9. Sluitingsdatum 

De sluitingsdatum voor de inschrijvingen is 9 september 2015 of als het maximum van 48 teams  

is bereikt. 

 

10. Kleding, schoeisel en rackets 

Sportkleding en schone zaalschoenen zijn verplicht. Badmintonrackets en shuttles kunnen ter 

plaatse geleend worden. 

 

11. Verantwoordelijkheid 

Noch de toernooileiding noch de organiserende vereniging kan verantwoordelijk worden gesteld 

voor welke blessures van welke aard of voor het verlies of beschadiging van persoonlijke 

eigendommen. 


