ZATERDAG, 18 MEI 2019

Volwassene met Kind Tornooi
(DVK – Dubbel Volwassene Kind)

Misschien wel het origineelste tornooi van het jaar. Op 18 mei spelen we in poules van
12 koppels tegen mekaar. De poules worden vooraf samengesteld op basis van leeftijd
en capaciteiten. Volwassene (leeftijd vanaf 21 jaar)(ouder, mama of papa, inval papa of
invalmama, buurman of vrouw, vriend(in), clubgenoot, enz.) tegen kind(alle leeftijden tot
21 jaar). Het leeftijdsverschil tussen beide volwassen en kind moet minstens 6 jaar zijn.
WAT IS DVK BADMINTON?
DVK of Dubbel Volwassene Kind, je speelt als volwassene dus samen met een
jongere of kind. Je kunt dus in tornooi-vorm samen met je kind badminton
spelen. Deze vorm van samenspelen is leuk voor beide partijen.
Waar?
De Groene Meersen in Zedelgem, zaal II. Stadionlaan

Hoe wordt het tornooi gespeeld?
• Je wordt ingedeeld in één van de 3 poules.

We beginnen om
09.00h - 11.00h

• Iedere 9 minuten wordt een wedstrijd afgefloten.

(kind jonger dan 12 en/of ouder gestart met badminton)

• Vervolgens heb je 1 minuut de tijd om stand te
noteren en door te roteren.

11.15h - 13.15h
(kind is tussen 12 en 16 jaar met ouder)

13.30h - 15.30h
(goede spelers en kind ouder dan 16 jaar)

Om ervoor te zorgen dat het tijdschema van de poules
gerespecteerd kan worden, vragen we alle deelnemers
om zich minstens 30 minuten voor het aangekondigde
speeluur aan te melden.
Prijs:
De deelnamekost is
2,50 € per persoon per poule
4,00 € voor twee poules
5,50 € voor 3 poules.
Shuttles:
Yonex Mavis 300 geel en wordt gratis ter beschikking
gesteld.
Hoe moet je inschrijven?
Je schrijft je in via mail,
stefaankeirsebilck765@hotmail.com
Je stuurt door, naam, leeftijd, club, met wie je samenspeelt en hoeveel poules je wenst te spelen.
Let op: We verwachten je inschrijving uiterlijk op 15
mei om 24.00 uur. Alle inschrijvingen zijn geldig, indien
ze bevestigd worden door de organisator.

• Voor iedere wedstrijd inschatten hoeveel punten
je tijdens de wedstrijd zult maken.
• Er zijn 3 winnaars per poule, 1ste, 2de en de
laatste (aanmoedigingsprijs).
Alle prijzen worden gesponsord door
Drankenboetiek Vanquathem,
Groenestraat 112B, Zedelgem

Contact
Telefoon: 0494 503 982
E-mail: stefaankeirsebilck765@hotmail.com
We hopen jullie talrijk te mogen verwelkomen!
Met sportieve groeten,
Het bestuur FOBIS Zedelgem

