
 
NL AG Manillen Versie 2.1 15-01-2023 
  

 

 
 

                  Algemene regels geldig voor Manillen en Kingen 

 

Minimumleeftijd voor deelname: 16 jaar, of na schriftelijke goedkeuring van één van de 

ouders. 

Inschrijven voor onze tornooien kan enkel via onze website www.iwwa.cards. Deelnemers 

ontvangen bij inschrijving een ticket met de hiernavolgende tekst: 

“Het aanvangsuur van het tornooi is 10 uur. “ 

Registratie is enkel mogelijk van 8u30 tot 9u45. Om 9u45 wordt de registratie 

onherroepelijk beëindigd. Laatkomers moeten we in het belang van de andere 

deelnemers weigeren. Terugbetaling van het inschrijvingsgeld is in dit geval niet 

meer mogelijk. 

In het belang van een goed verloop van de tornooien is het imperatief dat deze procedure 

strikt wordt toegepast vóór de aanvang van elk tornooi.  Indien een deelnemer zich tijdig 

(vóór 9u45) aanmeldt, is hij gerechtigd om zich te registreren ook al gebeurt deze registratie 

na 9u45, omwille van de drukte aan de registratiebalies.  Laatkomers mogen blijven kijken 

en supporteren. 

Het tornooi wordt gespeeld volgens onderstaand reglement alsook het specifieke reglement 

dat bindend wordt bij inschrijving.  Elke deelnemer wordt geacht zich sportief en constructief 

te gedragen zodat kleine misverstanden/foutjes onderling kunnen geregeld worden.  Dit 

reglement druk je best zelf af en neem je mee want het zal slechts in beperkte mate 

voorhanden zijn tijdens het tornooi. Enkel de actuele versie die op de website staat is geldig 

en wordt verondersteld gekend te zijn door iedere deelnemer.  

 

Tijdens, voor en na het spelen 

 

Bij twijfel wordt er altijd een jurylid bij geroepen die de uiteindelijke beslissing zal nemen.  

Ook als een speler merkt dat er onregelmatigheden gebeuren (te veel informatie tussen 

bepaalde spelers, duidelijke lichaamstaal die het spel beïnvloeden, storend publiek dat 

mogelijk een invloed heeft op het spel, etc.) roept men altijd een jurylid erbij.  INSINUATIES-

OPMERKINGEN die het spel kunnen beïnvloeden: Jury bij roepen, de jury heeft steeds het 

laatste woord. Sancties zijn -15 punten, jury kan ook spelers 'gewonnen/ verloren spel' geven 

of spelers uitsluiten. 

 

De procedure voor het schudden, delen en de spelregels worden duidelijk vermeld 

in het specifieke reglement per discipline. 
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Afzeggingen 

 

Iedereen die afzegt voor een tornooi vóór de uiterste inschrijvingsdatum krijgt de keuze om 

zich te laten inschrijven voor een ander tornooi (inschrijvingsgeld wordt overgeboekt) of om 

voor terugbetaling te opteren. 

 

Afzeggingen na de uiterste inschrijvingsdatum worden in principe niet aanvaard en worden 

derhalve niet terugbetaald. 

 

Afzeggingen ten gevolge van het overlijden van een familielid, of van een ziekte gestaafd 

door een doktersbewijs, of ten gevolge van een hospitalisatie dan kunnen zij wel in 

aanmerking komen voor terugbetaling mits het versturen van een mail met het ticket naar 

info@iwwa.cards met het bewijs van voornoemde reden in bijlage. 

 Annulatie Tornooi 

Indien door omstandigheden het tornooi wordt geannuleerd, worden de inschrijvingsgelden 

als volgt behandeld: 

• Bij verplaatsing van het tornooi naar een latere datum blijven de aangekochte tickets 

geldig en worden ze niet omgewisseld.  

 

• Het is mogelijk dat de nieuwe datum niet past voor de deelnemer. In dat geval kan de 

deelnemer een mail met het ticket sturen naar info@iwwa.cards .  Hierbij kan de 

deelnemer opteren om ofwel het ticket om te ruilen voor een volgend tornooi ofwel 

voor een terugbetaling van het inschrijvingsgeld. In dit laatste geval moet het manueel 

door de boekhouding verwerkt worden wat enkele weken in beslag kan nemen. 

 

 

Uitsluitingen 

 

Wie luidruchtig is of op een andere manier het normale verloop hindert, kan hiervoor een 

waarschuwing van de jury krijgen. Deze persoon kan desnoods worden uitgesloten van het 

tornooi.  Het inschrijvingsgeld wordt niet terugbetaald. 

 

Naarmate het tornooi vordert en het later wordt, zien we af en toe spelers die wat te diep in 

het glas hebben gekeken. Indien dit een probleem wordt voor de andere spelers, kan er een 

uitsluiting volgen. 
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Jokers                   

 

Bij onvolledige tafels kunnen die opgevuld worden met reservespelers. 

 

Eeuwige Roem 

 

IWWA heeft een eeuwige roem pagina waar alle wereldkampioenen vermeld zijn vanaf de 

start van de IWWA tornooien.  Deze zullen voor eeuwig beroemd blijven op onze site. 

Winnaars van Belgische kampioenschappen moeten het daaropvolgende jaar hun titel weer 

kunnen verdedigen. Hiervoor krijgen ze een wildcard voor hetzelfde Belgisch kampioenschap 

in dezelfde discipline.  Bovendien kunnen ze zich gedurende het jaar volgend op hun behaalde 

titel voor een ander tornooi (eender welke discipline) gratis inschrijven. 

Winnaars van Wereldkampioenschappen moeten het daaropvolgende jaar hun titel weer 

kunnen verdedigen. Hiervoor krijgen ze een wildcard voor hetzelfde Wereld kampioenschap 

in dezelfde discipline.  Bovendien kunnen ze zich gedurende twee jaar volgend op het jaar 

van hun behaalde titel voor alle tornooien van IWWA ( eender welke discipline ) gratis 

inschrijven. 

 

We wensen we iedere speler een gezellige dag met veel kaartplezier. 

 


