Brugse Badmintonclub
UITNODIGING VOOR HET CLUBKAMPIOENSCHAP en
HET JEUGD / FAMILIETOERNOOI
VAN DE BRUGSE BADMINTONCLUB
OP ZATERDAG 26 MEI 2018 IN SPORTHAL KOUDE KEUKEN.
Beste liefhebbers van badminton,
Naar aanleiding van het succes van vorig jaar, richten we dit jaar opnieuw een clubkampioenschap in voor de
competitieleden en de recreanten. Voor de jeugdleden organiseren we een jeugdclubkampioenschap en een
jeugd/familietornooi.
Deze namiddag is dus een “minitornooitje” binnen onze eigen club, opgedeeld in verschillende facetten.
Alles gaat door op zaterdagnamiddag 26 mei 2018. We beginnen om 13u en eindigen om 18u.
De namiddag wordt als volgt ingedeeld :
Onderdeel 1 : Voor de jeugd voorzien we jongens dubbel en meisjes dubbel (van 13-15.30u).
Je hoeft geen partner te hebben voor de dubbels, wij zullen voor waardige partners zorgen, zodat er voldoende
evenwicht is voor iedereen.
Onderdeel 2 : In het 2de deel van de namiddag is er de mogelijkheid om eens samen met iemand van de familie
aan het jeugd/familietornooi deel te nemen. Dit gaat door van 15.30-18u. Hiervoor moet je wel als koppel
inschrijven. Een koppel bestaat uit : 1 persoon die aangesloten is bij onze club en minstens 1 persoon is
jeugdspeler. Voor het jeugd/familietornooi gaan we alleen dubbelen (dubbel heren, dubbel dames of dubbel
gemengd). Breng je tante, nonkel, papa, mama, broer of zus mee naar de sportzaal .
Alle combinaties zijn mogelijk, vader/dochter, moeder/dochter, tante/neef, broer/broer, zus/broer, nonkel/ ….
In de namiddag vanaf 15.30u zal je dus spelen met hetzelfde familielid. Wel is er telkens één jeugdspeler (tot
19 jaar) en één familielid in het koppel. Het kan dus ook zijn dat het familielid lid is van de club in plaats van de
jeugdspeler. Dat kan ook!
Indien je wilt inschrijven, maar je vindt niemand in je familie die wilt meespelen, dan zoeken we wel tot we een
oplossing vinden!
De “oudste” van het ingeschreven koppel zal de sterkte van reeks bepalen. Meer uitleg op het
inschrijvingsformulier.
Ben je geïnteresseerd om deel te nemen aan een onvergetelijke namiddag, kom dan af met gans je familie!
Opgelet : Als je kiest om deel te nemen aan het jeugd/familietornooi, dan kan je geen gemengd dubbel spelen
met de volwassenen omdat dit op hetzelfde uur gespeeld wordt (zie onderdeel 4). Dus dan kies je tussen ofwel
het jeugd/familietornooi ofwel gemengd dubbel met de volwassenen.
Onderdeel 3 : De sterke jeugdcompetitiespelers, de volwassen competitiespelers en recreanten kunnen meedoen
aan heren dubbel en dames dubbel (van 13-15.30u).
Onderdeel 4 : De sterke jeugdcompetitiespelers, de volwassen competitiespelers en recreanten kunnen meedoen
aan dubbel gemengd (van 15.30u-18). Mochten we te weinig dames hebben, dan kan er nog een 2de ronde heren
dubbel gespeeld worden.
DIT ALLES GAAT ALLEMAAL DOOR IN DE SPORTZAAL VAN DE KOUDE KEUKEN.
Na het toernooi is er de mogelijkheid om samen te eten in de HUIZE WELLECOME (Koude
Keukenstraat 8, te Sint-Andries). Een BBQ van beenhouwerij De Leeuwebrug zal op ons wachten na een
warme douche.
Iedereen kan hiervoor inschrijven, gespeeld of niet, we gaan allemaal tafelen. Eén grote, leuke bende !
INSCHRIJVING OP VOORHAND IS VERPLICHT VÓÓR ZATERDAG 19 MEI 2018.

Disciplines :
Onderdeel 1 :JEUGD (13-15.30u): dubbel jongens en dubbel meisjes.
Onderdeel 2 : JEUGD/FAMILIE (15.30-18u) : dubbel dames, dubbel heren en dubbel gemengd
voor het jeugd/familietornooi. Minstens 1 speler van het team moet lid zijn van de Brugse BC
en 1 speler is jeugd.
Onderdeel 3 en 4 : CLUBKAMPIOENSCHAP volwassenen en sterke jeugdcompetitiespelers (1318u) : dubbel dames, dubbel heren en dubbel gemengd.
Speelniveau jeugd/familie:

1 = als het oudste lid van het koppel nog geen ervaring heeft met badminton
2 = als het oudste lid van het koppel reeds badminton heeft gespeeld
3 = als het oudste lid van het koppel recreant of speler “D” is
4 = als het oudste lid van het koppel competitiespeler is (*)
(*) Je kiest zelf je speelniveau, natuurlijk pas je je niveau aan je medespeler.

Aanvangsuur :

verzamelen om 13.00u aan de wedstrijdtafel in DE KOUDE KEUKEN, om 13.15U
beginnen alle wedstrijden. Voor zij die enkel aan het jeugd/familietornooi meedoen, zijn best
aanwezig rond 15.15u. We beginnen op tijd. Einde toernooi omstreeks 18u.

Racket :

Heb je geen racket, wij hebben er ter beschikking (voor het jeugd/familietornooi).

Inschrijvingen :

Gelieve in te schrijven vóór ZATERDAG 19 MEI bij SABINE OSAER
Liefst via e-mail : brugse.bc@telenet.be MET HET INSCHRIJVINGSFORMULIER
ONDERAAN.

Douchen :

Na het spelen is er de mogelijkheid tot douchen.

BBQ :

Heb je zin in een lekkere BBQ na het toernooi? De BBQ gaat door in Huize Wellecome
(Pastoriestraat 8, te Sint-Andries).We verwachten jullie daar vanaf 19u.
De kostprijs voor volwassenen is 15€ en 10€ voor de kinderen.
Je hoeft niet deel te nemen aan het toernooi om toch samen van de BBQ te genieten.
Iedereen is welkom!

De BBQ wordt verzorgd door slagerij De Leeuwebrug van onze leden Claudine, Arthur, Camiel en Victor.
De BBQ bestaat uit gegrilde beenham met warme roomsaus, gemarineerde kippenbout of kippenfilet,
barbecueworst, saladebar 8 soorten dagvers, aardappelsalade, pastasalade, brood, krieltjes met rozemarijn, frietjes
en aangepaste sausjes (koude en warme soort).
Na het eten is er mogelijkheid tot dans .

Brugse Badmintonclub
INSCHRIJVINGSFORMULIER VOOR HET CLUBKAMPIOENSCHAP EN HET
JEUGD / FAMILIETOERNOOI
dd. 26/05/2018
NAAM SPELER JEUGD

: …………………………………………………………

NAAM SPELER VOLWASSENE

: …………………………………………………………

SCHRIJFT IN VOOR VOLGENDE DISCIPLINES

:

ONDERDEEL 1 : JEUGD :
0
JONGENS DUBBEL VAN 13-15.30U
0
MEISJES DUBBEL VAN 13-15.30U
ONDERDEEL 2 : JEUGD/FAMILIETORNOOI :
0
HEREN DUBBEL VAN 15.30-18U
NAAM PARTNER : ………………………………….
0
DAMES DUBBEL VAN 15.30-18U
SPEELNIVEAU : ……………………………………..
0
GEMENGD DUBBEL VAN 15.30-18U
OPMERKING: MINSTENS 1 SPELER IS LID VAN DE BRUGSE BC, 1 SPELER IS JEUGD.
ONDERDEEL 3 : VOLWASSENEN en STERKE JEUGDCOMPETITIESPELERS :
0
0

HEREN DUBBEL VAN 13-15.30U
DAMES DUBBEL VAN 13-15.30U

ONDERDEEL 4 : VOLWASSENEN en STERKE JEUGDCOMPETITIESPELERS :
0 GEMENGD DUBBEL VAN 15.30U-18U
NA HET CLUBKAMPIOENSCHAP EN JEUGD/FAMILIETORNOOI ZULLEN WIJ AANWEZIG ZIJN OM TE
ETEN:
AANTAL KINDEREN (t.e.m. 12 jaar) : …………… X 10 EURO = ………….EURO

AANTAL VOLWASSENEN

TOTAAL

: …………… X 15 EURO = ………….EURO

: ………………… EURO OVER TE SCHRIJVEN OP BE79 9730 8464 2133

MOGEN WIJ DAAROM VRAGEN OM TEN LAATSTE OP 19 MEI JE INSCHRIJVING DOOR TE GEVEN EN
HET VERSCHULDIGDE BEDRAG TE BETALEN VIA OVERSCHRIJVING OP BE79 9730 8464 2133 OP NAAM
VAN DE BRUGSE BC.

DEELNAME TERUG TE STUREN NAAR: brugse.bc@telenet.be

