BRONCKHORST BADMINTONT SAMEN TOERNOOI - DOE JE (WEER) MEE?
De badmintonclubs Hengelo, Steenderen, Vorden en Zelhem hebben in navolging van 2016 besloten opnieuw
het gezamenlijk toernooi Bronckhorst Badmintont Samen (BBS) te organiseren. Mogelijk doet Zelhem dit jaar
ook mee en daarmee zijn we dan compleet als Bronckhorster badmintonverenigingen.
WAT IS HET PLAN?
Van 13 maart t/m 13 april willen we wisselend over de vier locaties weer een onderlinge competitie in elkaar
zetten, waarbij we koppels van ongeveer gelijke sterkte vanuit de vier deelnemende verenigingen door elkaar
willen mixen. Dat geeft in totaal dus ruim voldoende speelavonden/zondagen waarop we wedstrijden kunnen
inplannen.
Het idee is om een MIX-toernooi te organiseren waarbij deelnemers van verschillende verenigingen aan elkaar
gekoppeld worden. Je kunt meedoen aan gemengd dubbel en/of dames- of herendubbel. Er wordt in twee
categorieën gespeeld:
e
e
e
e
 cat. 1: spelers die thuishoren in de 1 , 2 , 3 of 4 klasse
e
 cat. 2: spelers die thuishoren in de 5 of recreanten klasse
Het is niet helemaal in te schatten hoeveel deelnemers van welke klasse en sekse er mee doen, maar op grond
van de reacties uit de gehouden enquête van vorig jaar rekenen wij op een groot aantal deelnemers. Evenals
vorig jaar is ervoor gekozen dat iedereen die mee wil doen zich individueel aanmeldt. Dat kan met het
toegezonden formulier (e-mail). Heb je dit niet gekregen vraag er dan naar bij onderstaande personen. De
organisatie probeert vervolgens duo’s van ongeveer gelijke speelsterkte vanuit de deelnemende verenigingen
aan elkaar te koppelen. Dat kan betekenen dat je met een partner wordt ingedeeld die één of twee klassen
lager of hoger speelt dan jij zelf.
WAT MOET JE VERDER W ETEN?
Elke vereniging stelt 4 of 5 speelavonden twee of drie banen ter beschikking. Steenderen zal twee zondagen
inhuren. De datums die het betreft zijn:
 Zelhem: maandag 13, 20, 27 maart en 3 en 10 april
 Hengelo: dinsdag 14, 21, 28 maart en 4 en 11 april
 Vorden: donderdag 16, 23, 30 maart en 6 en 13 april
 Steenderen: zondag 19 maart en 2 april
Afhankelijk van het aantal deelnemers zullen we mogelijk niet alle vermelde datums nodig hebben, maar voor
een goede planning vragen we je welke van deze datums je wel kunt.
Getracht wordt dat je er op zo'n 6 tot 8 daarvan wordt ingedeeld, en maximaal 2 speeldata in één week. Er
wordt op de avonden gespeeld van 20.00 - 22.00 uur en op de zondagen van 10.30 – 13.30 uur.
NOG VRAGEN?
Stel ze gerust, je kunt terecht bij:
 Hengelo: Hans Zweverink, e-mail: hans.zweverink@hetnet.nl
 Steenderen: Bert Wisselink, e-mail: activiteiten@bcsteenderen.nl
 Vorden: Peter van Dijk, e-mail: pajvandijk@chello.nl



Zelhem: Jan Klein, e-mail: jhklein@kpnmail.nl

GEEN VRAGEN?
Meld je dan uiterlijk 20 januari aan via het toegezonden formulier (e-mail). Heb je dit niet gekregen vraag er
dan naar bij bovenstaande personen. We stellen het erg op prijs als je het formulier ook wilt invullen als je NIET
meedoet. We zijn uiteraard benieuwd naar een ieders mening hierover, zodat we kunnen inspelen op (nieuwe,
andere) ideeën.

Hartelijke groet,
Hans Zweverink, Jan Klein, Bert Wisselink en Peter van Dijk.

