Informatiebrief deelname DPC toernooien
Beste ouders/verzorgers,
De onderstaande informatie is bedoeld om u een beeld te geven van wat u kan verwachten als uw
kind deelneemt aan een DPC toernooi.
Wat voor toernooien zijn dit?
DPC staat voor Drie Provincien Circuit en is gericht op competitie‐spelende jeugdspelers uit Noord‐
Nederland (Drenthe, Friesland en Groningen). Er worden in vijf leeftijdscategorieën gespeeld, te
weten:
‐ U19 (18 jaar of jonger)
‐ U17 (16 jaar of jonger)
‐ U15 (14 jaar of jonger)
‐ U13 (12 jaar of jonger)
‐ U11 (10 jaar of jonger)
Binnen deze categorieën kunnen spelers kiezen om te gaan enkelen (alleen), dubbelen (2 jongens of
2 meiden) en/of mixen (1 jongen/1 meisje). Een speler mag aan maximaal twee onderdelen mee
doen.
Aanmelden
Aanmelden kan met het aanmeldformulier. Dit aanmeldformulier maken wij op de volgende
manieren beschikbaar:
‐ Deze wordt uitgedeeld op een trainingsavond.
‐ Aan het begin van het toernooiseizoen ontvangt u deze per e‐mail
‐ Op de website onder http://www.smashhoogeveen.nl/toernooien‐jeugd
Naast de toernooien op het aanmeldformulier zijn er nog meer DPC toernooien. Echter, de
inschrijving voor deze toernooien zullen wij niet faciliteren. Inschrijven hiervoor kan via de website
http://badmintonnederland.toernooi.nl/
Kosten
Deelname aan een DPC toernooi kost 5 euro per onderdeel. Dit is voor alle toernooien in het DPC‐
circuit gelijk. Let wel op, dit is per persoon. Dus voor een dubbel betalen beide spelers 5 euro.
Het geld kan bij aankomst in de hal contant betaald worden.
Verloop toernooi
De organisatie van het toernooi maakt speelschema’s per onderdeel. Op deze schema’s is te zien
hoe laat er gespeeld moet worden. Doorgaans hangen deze schema’s duidelijk zichtbaar in de hal.
Mocht je ze niet kunnen vinden, vraag hier dan even naar bij de wedstrijdtafel.
Rond de tijd dat aangegeven staat op het schema zal dit omgeroepen worden met daarbij de baan
waarop gespeeld wordt. Houdt er hierbij rekening mee dat een toernooi uit kan lopen ten opzichte
van het schema. Bijvoorbeeld omdat er opeens erg veel lange partijen gespeeld worden. Het schema
is dan ook meer een richtlijn en zal nooit volledig kloppen.
Doorgaans worden voor de finalisten een 1e en 2e prijs beschikbaar gesteld. In dit geval wordt er
verwacht dat de spelers wachten tot aan de prijsuitreiking om hun prijs persoonlijk in ontvangst te
nemen. Indien er weinig deelname is voor een bepaald onderdeel dan kan het zijn dat de organisatie
besloten heeft enkel een 1e prijs beschikbaar te stellen. Dit is doorgaans bij 5 of minder deelnemers.

Mocht dit het geval zijn dan zou u hierover geïnformeerd moeten worden door de organisatie.
Doorgaans middels een melding op de plek waar de wedstrijdschema’s hangen. Om teleurstelling te
voorkomen is het wellicht een goed idee om in deze situaties zelf even te informeren bij de
wedstrijdtafel.
Verloop wedstrijd
Wanneer de wedstrijd omgeroepen is kan het wedstrijdbordje samen met een shuttle opgehaald
worden bij de wedstrijdtafel. Op het wedstrijdbordje is een formulier waarop aan het einde van de
wedstrijd de uitslag opgeschreven kan worden.
Shuttles
De shuttles voor de wedstrijden worden geregeld door de organisatie van het toernooi. Hier hebben
jullie geen omkijken naar.
Wachttijden
Een DPC toernooi duurt een hele dag. Doorgaans moet je rond 9.00 uur aanwezig zijn en de
prijsuitreiking is vaak rond 18.00 uur. Dit kan een lange dag zijn en soms is het tussen de wedstrijden
door ook veel wachten.
Het is altijd een goed idee om wat spelletjes mee te nemen om de dag door te komen. Als ouder
zijnde heb je misschien nog een goed boek liggen of nog wat werk liggen wat gedaan moet worden.
Uit ervaring kunnen wij spreken dat dit geen overbodige luxe is. Deelname aan toernooien is
ontzettend leuk maar het wachten kan soms vervelend zijn.
Afmelden
Mocht uw kind zich hebben opgegeven maar kan onverhoopt toch niet mee doen door bijvoorbeeld
een blessure, ziekte of andere onvoorziene omstandigheden dan dient u uw kind af te melden. Tot
een week voor tijd kan dit via Smash. Hierna dient u zelf even contact op te nemen met de
toernooiorganiserende vereniging. Ruim voor het toernooi zal u de contactgegevens hiervoor
ontvangen.
Feedback/vragen
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd een mailtje sturen naar
toernooicommissie@smashhoogeveen.nl. Uiteraard is het ook altijd mogelijk deze vragen te stellen
aan de trainer. Vaak kunnen zij hier ook veel over vertellen door persoonlijke ervaringen.
Mocht u nog tegen punten aanlopen waar u graag vooraf over geïnformeerd had willen worden dan
horen wij dit graag via toernooicommissie@smashhoogeveen.nl. Deze feedback kunnen wij
gebruiken om deze informatiebrief verder te verbeteren.

