
BC VELSEN FAMILIE &
VRIENDENTOERNOOI 2022

Het Familie & Vriendentoernooi is dit jaar op
zondag 27 november 2022 van 09.00 tot 18.00 uur
in SPORTHAL ZEEWIJK te IJmuiden.

Bij dit toernooi is het de opzet dat de leden van BC
Velsen spelers uitnodigen die bijna nooit
badmintonnen, bv. neven,nichten, ooms, tantes,
opa’s, oma’s, buren of vrienden. Het is niet de
bedoeling dat (sterke) competitiespelers samen
inschrijven. Dan kunnen we de prijzen vooraf wel
uitdelen. Uiteraard wordt hierop toegezien.

De inschrijfgelden bedragen € 6,- per persoon per
onderdeel, dus € 18,- inschrijfgeld voor max. 3
onderdelen. Hier krijgt je de hele dag speelplezier
voor terug (betalen op 27 nov.). Indien er voor 3
onderdelen wordt ingeschreven kan het
voorkomen dat er meerdere partijen achter elkaar
gespeeld moeten worden. De onderdelen staan
vermeld op het inschrijfformulier!

De prijsuitreiking is na afloop van de laatste partij.
Uiteraard zijn er ook dit jaar weer heerlijke prijzen
te winnen.

DE UITERSTE INLEVERDATUM IS
13 NOVEMBER  2022.

Op naar veel speelplezier!

Voor meer informatie en het inleveren van de
inschrijfformulieren kunt u terecht bij:

● Jessica Mendrik (ma/woe),
● Ingeborg Korpershoek (ma/woe),
● of Sharon Kalkman (ma/woe/za).

Mailen: toernooi@bcvelsen.nl
tel: 06-81239131 (Jessica)

Toernooi regels:

Poules
We spelen in poules, dus je speelt meer dan één partij
per onderdeel (meestal 3 à 4 partijen). Dubbels van
gelijke speelsterkte en leeftijd worden zoveel mogelijk in
dezelfde poule geplaatst, zodat elk koppel tegenstanders
treft die ongeveer even sterk en/of even oud zijn. Ouder
en kind poules worden alleen in de ochtend gespeeld.

Verschillende speelrondes
Elke speelronde duurt 20 minuten waarvan 1/3 op een
gewoon badmintonveld, 1/3 op een veld met verhoogd
net (hoogte 2 meter) en 1/3 op een veld met een heel
hoog net wordt gespeeld. Het “hele hoge net” bestaat
uit lakens, waardoor het uitzicht belemmerd, maar de
speelvreugde verhoogd wordt. Na ±6 minuten spelen
hoor je een signaal en ga je naar het volgende speelveld,
daar wordt de volgende 6 minuten gespeeld vervolgens
naar het laatste veld, tot het eindsignaal klinkt. Je
noteert de stand (doortellen op alle 3 de velden) op het
wedstrijdformulier en geeft deze aan de
wedstrijdleiding.

Inschrijfformulieren
Om administratieve misverstanden te voorkomen is het
absoluut NOODZAKELIJK dat elke deelnemer (dus ook
de niet BC Velsen leden) een inschrijfformulier invult en
dit inlevert bij een van de leden van de
toernooicommissie.

Onverhoopt verhinderd?
Mocht jij of je partner onverhoopt niet kunnen spelen
op 27 november dan is het gebruikelijk en de bedoeling
dat je zelf voor een vervanger op de dag zorgt.

Spelers jonger dan 13 jaar mogen NIET samen
inschrijven!

LET OP  !!! : Maximaal inschrijven voor 3 onderdelen
per persoon!!!

DIGITAAL INSCHRIJVEN
Dit jaar is het mogelijk om je digitaal in te
schrijven, dat stellen wij dan ook zeer op prijs.
Voor iedere deelnemer moet er een formulier
ingezonden worden. Inschrijven kan via:
http://www.bcvelsen.nl/event/familie-en-vrienden
-toernooi-2/

mailto:toernooi@bcvelsen.nl

