Informatiebrief deelname DUC‐jeugdtoernooien
Beste ouders/verzorgers,
De onderstaande informatie is bedoeld om u een beeld te geven van wat u kunt verwachten mocht
uw kind mee gaan doen aan een DUC jeugdtoernooi.
Wat voor toernooien zijn dit?
DUC staat voor Dorpen Uitwisselings Circuit en is een initiatief van een aantal verenigingen in deze
regio. Deze verenigingen organiseren laagdrempelige jeugdtoernooien gedurende het hele seizoen.
Het gaat vooral om het plezier in het badmintonspelletje.
Deze toernooien zijn bedoeld voor niet‐competitie‐spelende jeugdleden. Op deze manier krijgen zij
een kans om kennis te maken met het verloop van wedstrijden en toernooien. Daarnaast is het een
gezellige en leuke manier om andere badmintonners te leren kennen. Wanneer ze in staat zijn om
op te slaan en een shuttle terug te slaan kunnen ze mee doen. Het spelplezier staat voorop en er zijn
natuurlijk prijzen om te winnen.
De toernooien vinden meestal plaats op een zaterdagochtend en duren vaak maar een halve dag.
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 DUC toernooien. Echter, de
inschrijving voor deze toernooien zullen wij niet faciliteren. Een link naar een overzicht van alle DUC
toernooien is te vinden onder http://www.smashhoogeveen.nl/toernooien‐jeugd
Kosten
Deelname aan een jeugdevenement kost 3 euro per kind. Dit kan bij aankomst in de hal contant
betaald worden.
Verloop toernooi
Er wordt op tijd gespeeld zodat de toernooien altijd een vaste eindtijd hebben. Elke ronde duurt een
bepaalde tijd welke per toernooi kan verschillen. Meestal zal dit rond de 15 minuten liggen. Dan
wordt er een signaal gegeven door de organisatie dat er gewisseld gaat worden.
De kinderen krijgen in de sporthal een overzicht waarop staat welke rondes ze moeten spelen.
Meestal is dit elke ronde op dezelfde baan maar dit kan per toernooi verschillen. Het kan zijn dat ze
een persoonlijk overzicht krijgen of dat er in de hal een totaal overzicht hangt. Ook dit verschilt per
toernooi.
Verloop wedstrijd
Bij Smash zorgen we altijd voor tellers tijdens elke wedstrijd. Bij andere toernooien kan het
voorkomen dat er bij de hogere niveaus zelf geteld moet worden. Mocht een teller toch nodig zijn
dan is dit uiteraard met de organisatie te bespreken.

Spelregels
1. Er wordt geteld tot 21 volgens het rallypoint‐systeem (echter geen twee punten

verschil, het kan dus 21‐20 worden).
2. Er worden twee sets gespeeld.
3. Wanneer het eindsignaal klinkt wordt een lopende rally uitgespeeld en dat punt telt

dus mee in de uitslag.
4. Altijd 4 punten verdelen per wedstrijd. (Een niet gespeelde set levert beiden een
punt op.
Voorbeelden:
21‐16 en 2‐4 = 2‐2
21‐16 en 4‐2 = 4‐0
21‐16 en 3‐3 = 3‐1
19‐15
= 3‐1
5. Tellers en coaches mogen tips geven als het spel even stil ligt. Zolang maar in
ogenschouw wordt genomen dat het laagdrempelige wedstrijdjes zijn waarin het om
spelplezier gaat en niet om het resultaat.
Shuttles
De shuttles voor de wedstrijden worden geregeld door de organisatie van het toernooi.
Wachttijden
Doorgaans zal er niet meer dan 2 rondes gewacht hoeven te worden voordat er weer gespeeld kan
worden. De kinderen kunnen dus de hele ochtend lekker door spelen.
Afmelden
Mocht uw kind zich hebben opgegeven maar kan onverhoopt toch niet mee doen door bijvoorbeeld
een blessure, ziekte of andere onvoorziene omstandigheden dan zult u uw kind af moeten melden.
Tot een week voor tijd kan dit via Smash. Hierna zult u zelf even contact op moeten nemen met de
toernooiorganiserende vereniging. Ruim voor het toernooi zult 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 je 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.

