
Ouder-kind toernooi met BBQ 
BCM’97 en Maasdroppers

Kom samen met je ouders, oom, tante, opa, oma, buren, vrienden meedoen met het ouder-kind 
toernooi op zondag 10 april 2016. Dit toernooi is voor jeugd en voor volwassenen. Het is een 
open toernooi en het is dus niet noodzakelijk dat je lid bent van de club of ervaring hebt met 
badminton. Iedereen is welkom! Inschrijving is per koppel.

Omdat we binnenkort gaan fuseren willen we ook graag de Maasdroppers uitnodigen om mee te 
doen met dit toernooi.

Het is vooral een gezelligheidstoernooi op recreatief niveau om een beetje kennis te maken met de 
badmintonsport. Gewoon heel leuk om aan mee te doen!  Enige regel is dat de ‘ouder’ minimaal 18 
jaar is en het ‘kind’ niet ouder dan 17.

Tijdstip: 10.00 - 13.00 uur, Andreashal Maasbracht (graag een kwartier van te voren aanwezig zijn)
Kosten: €10,00 per koppel.
Betalen: ter plekke contant betalen.

Daar meedoen belangrijker is dan winnen bij dit toernooi, zijn er geen prijzen te winnen!

De teams zullen zoveel mogelijk naar sterkte ingedeeld worden, dus iedereen kan meedoen!!!

Aansluitend aan het toernooi zal er vanaf 13.00 uur een BBQ  zijn in Ton’s sportcafé zodat 
iedereen gezellig kan bijkletsen en kennismaken.
Kosten BBQ: € 5,00 p.p.( excl.drank)
Betalen: ter plekke contant betalen

Het is ook mogelijk om je alleen voor het toernooi of alleen voor de BBQ op te geven.

Dus wil jij je ouders of je kind of wie dan ook laten zien wat badmintonnen nou eigenlijk is doe dan 
mee !

Voor en achternaam:………………………………..………………………….Leeftijd:……. 

Voor en achternaam speelpartner:……………….………………………….…Leeftijd:……. 

Heeft je partner speelervaring: JA / NEE (graag doorhalen wat niet van toepassing is).  

BBQ:   JA / NEE    Hoeveel personen:………………….. 

Dit formulier kan je vóór 1 april 2016 mailen naar activiteiten@bcm97.nl  of inleveren  bij 
de trainer of een van de bestuursleden. 
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