Inschrijven VVBBC en Jeugdtornooien

Als je in een competitieve groep traint dan hebben we graag dat je regelmatig deelneemt aan de voorziene
jeugdtornooien of VVBBC tornooien. Op onze website vindt je een selectie van de verschillende vvbbc
tornooien en jeugdtornooien die in de provincie Vlaams Brabant georganiseerd worden en waar er van de
club ook steeds een trainer aanwezig zal zijn om de jongeren te helpen en te begeleiden.

Even het onderscheid :
 VVBBC tornooi = bedoeld als instaptornooi voor beginnende badmintonspelers. Begin je regelmatig
bij de laatste vier te zijn op een VVBBCtornooi dan wordt VVBBC een beetje te makkelijk voor je en
kan je beter ook al eens deelnemen aan een Jeugdtornooi. We weten ook wel dat winnen plezant is
en we gunnen je dat ook als speler maar wil je beter worden moet je ook kunnen verliezen want
enkel zo wordt je een betere speler.
De VVBBC tornooien hebben ook een vast stramien :
o de -9 en -11 jarigen en -13 jarigen spelen in de voormiddag (ong 9-13 uur)
o de -15 en -17 jarigen in de namiddag (ong 13-18 uur).
De organisator kan hier wel van afwijken omwille van organisatorische redenen.
Als badmintonner is het ook de bedoeling op deze tornooien om veel te spelen. Winnen hoort
erbij,is fijn en is leuk maar primeert niet.
 Jeugdtornooien zijn bedoeld voor de jongeren die de VVBBC ontgroeid zijn en dus al wat
tornooiervaring en badmintonervaring hebben.
o De jeugdtornooien duren in principe een ganse dag wat het grote verschil is met de VVBBC
tornooien. Je moet dus ook regelmatig geduld oefenen alvorens je kan spelen. De
reglementen zijn strikter en er is een scheidsrechter aanwezig om alles in goede banen te
leiden.
 De bronzen jeugdtornooien zijn opnieuw een stapje hoger en dus bedoeld voor de ervaren
jeugdspeler. De tegenstrevers worden sterker, de wedstrijden moeilijker.
 De zilveren jeugdtornooien zijn de jeugdtornooien bedoeld voor de beste jeugdspelers.
Eén duidelijke afspraak: vraag je trainer bij twijfel of een tornooi wel geschikt is voor je alvorens in te
schrijven.

Super belangrijk voor éénder welk tornooi : als je je inschrijft is het met de bedoeling deel te nemen. Je
kan je steeds voor een bepaalde datum uitschijven van een tornooi maar ééns die datum voorbij is ben je
verplicht om deel te nemen tenzij je ons een ziektebriefje kan bezorgen. Men wordt hier elk jaar strenger
in en terecht want niet alleen jij speelt niet, je dubbelspelpartner kan misschien ook niet meer spelen
omdat hij/zij geen partner meer heeft en je tegenstrevers hebben minder of geen wedstrijden omdat jij er
niet meer bij bent. De sancties op niet deelnemen zonder doktersbriefje gaan van schorsing tot niet meer
mogen deelnemen aan een tornooi en dat wil niemand.

Wil je deelnemen aan tornooien die niet vermeldt zijn dan kan dat ook natuurlijk. Wij kunnen de

inschrijving verzorgen maar inkomgelden zijn voor jezelf dan. Indien je zelf wenst in te schrijven voor
tornooien kan dat ook; vraag je login dan aan mijzelf of Patrick. Laat ons wel weten dat je ingeschreven
bent voor een tornooi.

Hoe schrijf ik mij in voor een VVBBC-tornooi of een
jeugdtornooi?
Hieronder leggen we de verschillende stappen uit om je in te schrijven of indien nodig ook uit te schrijven voor
een tornooi:
-

-

-

Stap 1 : surf naar de volgende link : (Opgelet werk je op een Macintosh computer met de browser ‘safari’
kan het zijn dat je de melding krijgt dat de inschrijving niet werkt. Gebruik dan op je Macintosh computer
de browser ‘google Chrome’ en dan zal alles werken.)
https://www.blauwputomnisport.be/bosnew/menu-afdeling-badminton/menu-inschr-tornooi

Stap 2 vul de gegevens in en klik op zoeken:

Stap 3 indien je gevonden bent in het systeem kan je je inschrijven voor een tornooi. Dit gaat heel
eenvoudig door op het vakje voor het tornooi te klikken. Je kan meerdere tornooien tegelijkertijd
aanklikken. Als je de volgende keer via dezelfde weg inlogt zal je zien dat de tornooien waarvoor je je al
ingeschreven hebt groen zijn geworden. Achter een groen tornooi staat er dan ook een vakje. Indien je dit
aanklikt schrijf je je terug uit. Dit kan enkel tot de datum vermeld in de kolom er voor.
Wij schrijven je steeds in voor enkelspel en dubbelspel in je categorie

-

Stap 4: De verantwoordelijke (bij Blauwput Patrick of Rudy en bij Dijlevallei Yves of Stefaan schrijven je
daarna ook in voor je gekozen tornooi op de website van toernooi.nl en je kan deelnemen.

Enkele dagen voor het tornooi krijg je nog een email van deze verantwoordelijken met meer uitleg van het
tornooi : uren , adres, afspraken enz

