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WELKOM
WELKOM
Welkom op de 31ste Editie van de Belgian Open !
In dit document vindt u (in alfabetische volgorde) al de informatie die u
nodig heeft om deze week te « overleven » in Namen ;-)
Indien u toch nog andere vragen heeft, kan u natuurlijk steeds terecht
bij één van onze vrijwilligers die u met plezier gaan helpen !
Ik wens u een goede week in Namen en veel succes voor het toernooi !

Yacine EDDIAL
Directeur

BELANGRIJK
Gelieve onze scheidsrechte, Nicolas HAUTEM, te contacteren voor ieder
probleem in verband met het toernooi of wedstrijd (order of play, inschrijvingen voor dubbels enz.)
De infodesk aan de ingang van het clubhouse kan u verder helpen met
eventuele andere vragen..
In alfabetische volgorde :
BALLEN
ARTENGO TB920
4 ballen per match.
Main draw: verandering van de ballen aan de 3e set.
BANK
BNP Paribas Fortis op 200m van de club
BESNARING
Dankzij onze Partner ARTENGO, zullen jullie je racketbespanningen VOLLEDIG
GRATIS worden uitgevoerd.
Deponeer uw racket aan de bespanningsstand naast de spelerszaal.
ARTENGO stelt u nog een hele serie snaren ter beschikking en een KOSTELOZE
DIENST.
BUREAU PENNINGMEESTER
Het bureau van de penningmeester zal open zijn van woensdag 25 juli tot
zondag 29 juli van 10u tot 12u en van 14u tot 16u. Dank bij voorbaat om dit
uurrooster te respecteren.
COMPETITIE
De finale lijst van de spelers is gebaseerd op de ITF rankings van maandag 16
juli 2018 .
Kleding en materiaal moeten de regels volgens de ITF respecteren.
Aankondiging van de matchen : de spelers moeten klaar zijn op het uur voorzien
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in de order of play (deze hangt uit aan het bureau van de scheidsrechter, in de
zaal van de spelers en in het hotel) De matchen worden aangekondigd door
de scheidsrechter. Indien een speler niet aanwezig is op het tennisterrein
een kwartier na de aankondiging, kan deze gediskwalificieerd worden.
Regels: Het zijnde de regels volgens de ITF en de Gedragscode die door de
scheidrechters zullen beoordeelt worden.
Water/Bananen: zijn beschikbaar in de zaal van de spelers en in de frigo’s
bij de terreinen.
COURTS

Toernoi
5 outdoorvterreinen op gravel
2 indoor hardcourt terreinen

Training

2 outdoor terreinen op gravel
2 indoor hardcourt terreinen
De papieren en de trainingballen (5€ borg) zijn beschikbaar aan de Infodesk
in het clubhouse.
DUBBLES
Deadline voor inschrijving: woensdag 25 juli, 12:00 (bureau van de
scheidsrechter).
De eerste matchen worden diezelfde dag gespeeld.
EXHIBITIE
De exhibitiematch speelt zich af op donderdag 26 juli om 19u00.
FEESTMAAL– ZATERDAG 28 JULI
Het feestmaal is toegankelijk voor iedere speler. De spelers die in het hotel
slapen kunnen aan de gala komen alleen maar met de gekregen uitnodiging
tijdens de betaling van de entry fee. De andere spelers kunnen een uitnodiging
krijgen als ze 50€ betalen bij de treasurer. Gelieve dan ook jullie ticket daar te
gaan ophalen voor vrijdag 27 juli om 12u.
“Geen ticket, geen feestmaal”
GIDS VOOR SPELERS 2018

FITNESSZAAL
Dankzij onze partner hebben de spelers nu ook acces aan een fitnesszaal op
minder dan 2km van de tennisclub. Om hiervan gebruik te maken, kan u een
toegangskaart vragen aan de infodesk. Er is een waarborg van 5€.
BELANGRIJK : enkel 5 spelers mogen tezelfdertijd over de zaal beschikken. De
kaart op voorhand reserveren is niet mogelijk !
Adres van de zaal : Place Notre Dame de la Paix 1, 5101 Erpent
http://www.kineo-fitness.com/fr/erpent
HOTEL
Charleroi Airport Hotel
Chaussée de Courcelles 115
6041 Gosselies
Tél.: +32 (0) 71/ 25 00 50 - Fax: +32 (0) 71/ 25 00 59
E-mail: info@hotelcharleroiairport.be
Ontbijt (inbegrepen in de entry fee en enkel voor de spelers die in het
hotel verblijven) is toegankelijk van 6u30 tot 9u30 in de zaal beneden. Er is
mogelijkheid voor een vervroegd ontbijt tussen 4:30 en 6:30 ( minder gevuld
buffet).
Nachten inbegrepen in de entry fee: van 24 juli tot 28 juli (5 nachten). Indien u
een bijkomende nacht wil reserveren, is dit te uwer laste. Gelieve ons hiervan
in te lichten.
De bijkomende kosten (room service, minibar, etc.) zijn onmiddellijk gefactureerd
worden op uw naam.
INSCHRIJVINGEN
De inschrijving voor het toernooi moet betaald worden aan de penningmeester
(Jérôme Bollue) voor de eerste match. Indien dit niet gebeurd, wordt de speler
gesdiskwalifieerd.
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INTERNET SITE
Onze internet site www.belgianopen.org en eveneens onze Facebook pagina
ttps://www.facebook.com/#!/BelgianOpen zullen iedere dag geupdate
worden met de resultaten, foto’s…
KINES
Gratis. Beschikbaar 30 minuten voor de match, iedere dag.
De kinesitherapeuten komen op het terrein als er eventuele wonden
voorkomen op aanvraag van de scheidsrechter.
MAALTIJD
Voor de spelers die in het hotel verblijven, ontvangt u maaltijdcheques (voor het
middagmaal) bij aankomst. Gelieve deze niet te verliezen ! « Geen ticket, geen
maaltijd ». Het menu vind u in bijlage.
• Ontbijt in het hotel : van 6:30 tot 9:30.
• Middagmaal in de tennisclub : van 12:00 tot 14:00. U heeft de keuze tussen een
menu of pasta. Ticket is verplicht.
• Avondmaal in het hotel : van 19:00 tot 21:00 op dezelfde plaats als het ontbijt.
Opgepast, voor de maaltijden van 26 en 26 juli krijgt u een voucher van 25€
met dewelke u kan bestellen op de menukaart van het restaurant en dit voor de
prijs van het bedrag aangegeven op de voucher. Indien de bestelling de voucher
overschrijdt zal u het verschil onmiddellijk in het restaurant moeten bijbetalen.

OPBERGTENT
Uw stoel moet opgeborgen worden indien u deze niet gebruikt.
ORDER OF PLAY
Uitgehangen aan de Infodesk, in de zaal van de spelers en in het hotel.
Verantwoordelijke : Nicolas HAUTEM (scheidsrechter)
PRIZE MONEY
32,000 USD, in Euro uitbetaald
Verantwoordelijke : Jérôme Bollue (bureau van de scheidsrechter).
De prize money gaat enkel vanaf zaterdag 29 juli uitbetaald worden.
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TRANSPORT
Transport van hotel tot tennisclub : zie het uurrooster die ophangt in het hotel
(aan het onthaal).
Transport van tennisclub tot hotel : zie het uurrooster die ophangt in de club
(aan de parking).
SORTEREN
Er zijn speciale vuilnisbakken beschikbaar voor de plastieke flessen.
Deze zijn in karton en gemakkelijk zichtbaar in de tennisclub..
Gelieve hiervan gebruik te maken uit ecologisch belang.
TECHNISCHE STAND
Hele dag open. Bevindt zich dichtbij de barbecue.
TENNISCLUB
Tennis Club Géronsart
Rue de la Luzerne 3
5100 Jambes (Namur)
Tel. +32 81 30.57.57
TOILETTEN
Aangepaste toiletten zijn aanwezig op de parking van de tennisclub
TRAINING GROUND
Om de boeking van de trainingsvelden te vergemakkelijken zullen we alles via
computer opslaan.
Een drive bestand (Google) werd verzonden naar alle spelers. De coaches
schrijven de spelers in bij “BELGIAN OPEN”, zodat ze hen toegang geven tot
reserveringen van de trainingsvelden. Elke dag, vanaf de verschijning van de
speelvolgorde van de spelers, ontvangen de spelers per mail een notificatie,
zodat zij hun trainingsveld kunnen reserveren/bevestigen :
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Één spelersnaam per 30’ spel.
Gelieve de namen niet te wissen van een speler (we kunnen wijzigingen
controleren!)
We gebruiken geen papier meer!
VERVOER
ENKEL op zondag 29 kan u profiteren van de transportmogelijkheden naar de
vlieghaven => er zijn geen transportmiddelen op maandag 30 juli.
GELIEVE DE DETAILS VAN UW REIS VOOR VRIJDAG 27 JULI OM 12U00 AAN
DE INFODESK DOOR TE GEVEN ANDERS KUNNEN WIJ UW TRAJECT NAAR DE
VLIEGHAVEN NIET GARANDEREN
WASSERIJ
Het hotel biedt u een wasserij aan. Voor meer informatie hier omtrent kan u
altijd bij de receptie terecht.un service de blanchisserie.
Dicht bij de tennisclub (3 km) bevind zich de wasserij « Prest-o-clean » waar
u kan wassen, drogen en uw kleren kan strijken.
Indien u wenst ter plaatse afgezet te worden, is dit mogelijk. Indien u over
een zak vuile was beschikt die maximum 7 kg weegt, kan u deze ook voor
12u afgeven aan de infodesk en terug komen ophalen de volgende dag in de
namiddag. Deze service kost 10€ per zak van max. 7 kg.
Voor meer informatie kan u bellen naar Mathias GERARD (+32 497/63.99.55).
.
ZAAL VAN DE SPELERS
In deze zaal hangt allerlei informatie uit (order of play, transport, draws enz.)
Gelieve deze regelmatig te raadplegen.
Computers met internet acces. Gelieve aan iedereen de kans gegeven om
hiervan gebruik te maken.
Fruit en water beschikbaar.
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WIE IS WIE?

Yacine Eddial
Directeur

Luc Bouveroux
President

Anne-Sophie Colinet
Mathias Gérard
Projectverantwoordelijke Responsable événements

Audrey Coquelet
Communicatie/Press

Jérémy Dieudonné
Promotie/Journalist

Jérôme Bollue
Penningmeester

Fabian Mortier
Sociale media

Kidist Lepoutre
Projectverantwoordelijke
Mélissa Roelandts
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Florence Claes
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Tom Dormans
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BIJLAGE

Woensdag
25

Menus - Club (zonder drank) - MIDDAG
Kleine rauwkost
salade met
gekruide garnalen
en vinaigrette

Kalkoenrollade, Normandische
saus, appelmoes en kroketten

Tiramisu met
speculaas

OF

Donderdag
26/7

Penne met tomaten, ham en room
Gedroogde rauwe
ham met meloen

Gehakte biefstuk provencaal,
griekse pasta

Chocolademousse

OF

Vrijdag 27/7

Spirelli met kalkoen en spinazie
Slaatje van
gerookte eend
met roze bessen

Kipbrochette met currysaus en
ananas, gegrilde tomaat en rijst

Misérable met
engelse saus

OF

Zaterdag
28/7

Gerookte zalm op
toast, sjalotjes en
bieslook

Zondag
29/07

Spaghetti Bolognaise

Caesar Slaatje
(kip, roquette,
gedroogde
tomaten,
parmezaan)

Kabeljauwrug met kleine groentje
en gebakken aardappeltjes

Crème Brûlée en
bruine suiker

OF
Tagliatelle Carbonara
Buffet: Kippebout, beenhesp,
varkensgebraad,Parmaham,
pancetta, perzik met tonijn,
kerstomaatjes met garnalen,
gerookte zalm, scampibrochette, hardgekookte
eieren, rauwkost,pastasalade,
aardappelsalade, taboulé en
brood, sauzen
OF
Penne 4 kazen
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Appel- en
citroensorbet,coulis
van munt

BIJLAGE
Vegetarische schotel + voorgerecht en dessert (zie niet-vegetariërs)
Woensdagmiddag: Véganburger, appelmoes en kroketten
Donderdagmiddag: gevulde tomaten met paddestoelen, fijne kruiden
en taboulé met munt
Vrijdagmiddag: Végan Croque met rauwkost
Zaterdagmiddag: Groenten Worst, gegrilde aubergine en rijst
Zondagmiddag: Penne met vier kazen
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BIJLAGE

Dinsdag
24/7
Woensdag
25/7

Vrij keuze op basis van de menukaart van het restaurant, en dit voor de
prijs van het bedrag aangegeven op de voucher. Indien de bestelling
de voucher overschrijdt zal u het verschil onmiddellijk in het restaurant
moeten bijbetalen.

Donderdag
26/7

Vrij keuze op basis van de menukaart van het restaurant, en dit voor de
prijs van het bedrag aangegeven op de voucher. Indien de bestelling
de voucher overschrijdt zal u het verschil onmiddellijk in het restaurant
moeten bijbetalen.
BRUNCH BUFFET

Zaterdag
28/07

ITALIAANS BUFFET MET ONDER ANDERE:
Parmaham, tomaat met Mozzarella, groenten met olie,...
•
lasagne met Bolognesesaus
•
mini gepaneerde escalope
•
Orangine
•
penne carbonara
•
Ravioli met ricotta en spinazie

Vrijdag
27/07

Menus - Hotel Charleroi Airport - AVOND

Groot familiaal buffet van het weekend
GALA MENU
•
Gerookte zalm, remoulade en karpers,
•
waaier van Gamba’s en pesto,
•
Rundscarpaccio met parmezaan
•
Vitello Tonnato,
•
“Fondant” van eend en zijn konfijt,
•
Saltimbocca op zijn tomatencoulis
•
Kip met citroen en olijven
•
Wok met groenten
•
Risotto met paddenstoelen
•
Gegrilde groenten op z’n zuiders
•
‘Amandine’ aardappelen
•
Salade bar
•
Archiducsaus
•

Dessertenbuffet
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Indien u hulp wenst, gelieve één van volgende personen te contacteren :
Algemene vragen : Yacine EDDIAL (+32.486.40.86.72)
Order of play, enz.: Nicolas HAUTEM (+32.495.23.41.85)
Prize-Money, tickets, etc.: Jérôme BOLLUE (bureau van de scheidsrechter)
Website: Audrey COQUELET (audrey_coquelet@hotmail.com)
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