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VVoooorrwwoooorrdd    ––    LLiinnddaa  SScchhiippppeerrss  

Beste spelers en sympathisanten, 

 
De zomervakantie is alweer ver weg, dus hoog tijd voor de eerste infobrief van dit seizoen. In deze brief een korte 
terugblik op de zeer verdienstelijke prestaties van onze jeugd op de IPJO in mei. Maar ook een vooruitblik op wat 
komen gaat. 
 
Het bronzen YBJM Georges Rogiers jeugdtornooi zal dit jaar doorgaan in het Sportcentrum van Borgerhout. We 
hopen dat onze jeugd massaal zal inschrijven, ook jeugdcircuitspelers zijn meer dan welkom. Je kan nog inschrijven 
tot 28 september. We noteren verderop in het seizoen ook de provinciale kampioenschappen op 3 en 4 november, 
die opnieuw doorgaan in Mol. Zet ook deze alvast in je kalender. 
  
Ik wens de sportcommissie en haar medewerkers proficiat voor hun niet-aflatende inspanningen om de competitie 
weer op de rails te zetten en dit onder een nieuw bewind. Binnenkort gaat ook het PBA Jeugdcircuit weer van start. 
De aftrap wordt gegeven op zaterdag 6 oktober bij BD Opslag. Hopelijk wordt het circuit dit seizoen weer een succes. 
Hierbij wens ik wel te vermelden dat we nog steeds zeer dringend op zoek zijn naar een opvolger voor Kathleen 
Duré, zodat de werking van het jeugdcircuit gegarandeerd blijft. Zij wil de fakkel ten laatste in januari kunnen 
doorgeven. 
  
Door onze selectiespelers werd al hard gewerkt. We zijn benieuwd naar hun resultaten tijdens de volgende 
maanden. Binnenkort lees je er alles over. Ook de senioren zijn ondertussen weer van start gegaan. 
  
Aan het begin van dit nieuwe seizoen wens ik alle spelers, jong en oud, competitiespelers, tornooispelers en jeugd, 
een sportief seizoen toe. Maak plezier op en naast het veld. En moge de beste winnen…  
  
Linda Schippers 
Voorzitter PBA vzw 
 
 

http://www.badminton-pba.be/
mailto:secretaris@badminton-pba.be
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MMeeddeeddeelliinnggeenn  vvaann  ddee  sseeccrreettaarriiss    ––    PPaattrriicckk  BBrrooeecckkxx  
 

Bestuursaanpassing:  Wanneer er in je club wijzigingen gebeuren in het bestuur, dienen deze altijd aan de PBA 
secretaris gemeld te worden. Zo ben je ook zeker dat op de PBA website steeds de juiste gegevens worden 
vermeld en onze correspondentie naar de juiste personen gaat.. PBA mails gaan uitsluitend via het algemene 

adres van het clubsecretariaat, nl. secretaris@badminton-pba.be. 
 

Weten jullie nog dat er op onze website een lijst voor jullie beschikbaar is van alle aangesloten PBA spelers bij 
Badminton Vlaanderen? Deze lijst wordt maandelijks of tweemaandelijks aangepast. 
 

Volg ons ook via Facebook!  
 

 
 

mailto:secretaris@badminton-pba.be
http://www.badminton-pba.be/Badminton/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=182&Itemid=297
https://www.facebook.com/Badminton-PBA-vzw-459797724163262/?fref=ts
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Nieuwe secretaris gezocht! 
 

Patrick Broeckx heeft twee grote commissies onder zijn hoede en dat is van het goede teveel. Hij zou graag zijn 
taken als secretaris overdragen aan een andere administratieve duizendpoot. Het takenpakket van onze 
secretaris is historisch enorm geëvolueerd. Kort samengevat is de secretaris hét aanspreekpunt voor clubs, 
spelers, overkoepelende verenigingen, overheidsdiensten enz. Hij ontvangt heel wat briefwisseling, die hij soms 
zelf beantwoordt, maar ook vaak gewoon doorsluist naar de juiste persoon. Hij stelt de agenda samen en maakt 
de verslagen op van de maandelijkse bestuursvergaderingen en de jaarlijkse algemene vergadering. Hij 
onderhoudt het overzicht van de bij de PBA aangesloten clubs en hun bestuurders. Daarnaast voert hij op vraag 
van collega-bestuurders een aantal administratieve taken uit. 
 

Omdat onze huidige secretaris ook voorzitter is van onze jeugdtrainingscommissie en de takenlast te groot 
geworden is, is hij dus dringend op zoek naar een opvolger. Voorlopig hebben we een deel van zijn taken verdeeld 
over een aantal medewerkers, maar dit is geen ideale situatie. We zoeken daarom een nieuwe volwaardige 
secretaris. Iemand die administratief sterk is, oog heeft voor detail, zich goed voelt in en om zijn mailbox en een 
beetje PC vaardig zijn. Voel je je door één of meerdere van deze eigenschappen aangesproken, dan ben jij 
misschien wel de juiste persoon voor ons. Je kan vrijblijvend contact opnemen met Patrick Broeckx via 
secretaris@badminton-pba.be om meer info te vragen en eens van gedachten te wisselen. 

 

VVeerrssllaagg  IIPPJJOO  22001188    ––    PPaattrriicckk  BBrrooeecckkxx  
 

Op 19 en 20 mei vond de 30e editie van de IPJO (InterProvinciale Jeugd Ontmoeting) plaats in 
eigen provincie, meer bepaald in Herentals. 
 

Het werd een supereditie met heel veel sfeer en inzet. De vele aanwezigen konden genieten van tal van 
sportieve en spannende wedstrijden tussen de beste jeugdspelers van de verschillende Vlaamse provincies. 
 

Vlaams-Brabant was de sterkste provincie bij de U13 en U17. West-Vlaanderen won de U11 en U15 en was 
algemeen gezien de sterkste en mocht dus met de felbegeerde wisseltrofee naar huis. Van harte proficiat! 
 
Ook onze eigen selectiespelers deden het verre van slecht: geen algemene overwinning of beker voor een 
leeftijdscategorie dit jaar, maar wel knap 2e bij U11, 2e bij U13, 4e bij U15 en 2e bij U17 wat een mooie algemene 
2e plaats opleverde!  
 

Een welgemeende dank ook aan alle vrijwilligers, ouders en bestuursleden die een heel jaar lang dit evenement 
hebben voorbereid en in goeie banen hebben geleid. Het resultaat van al dat werk mocht gezien worden. Van 
alle mogelijke kanten kwamen er na afloop een pak felicitaties. We zullen nog lang met een goed gevoel op deze 
editie terugkijken! 
 

Wil je nog eens terugblikken, kan je op de IPJO2018 Facebookpagina nog honderden foto's terugvinden: 
https://www.facebook.com/IPJO2018/. Heel veel kijkplezier! 
 

PPrreesseennttaattiiee  JJeeuuggddccoommppeettiittiiee  AAVV  22001188    ––    SSiigguurrdd  DDiieelleemmaann  
 

Inschrijving 2017-2018 
 

• 34 ploegen, 11 minder ten opzichte van seizoen 2016-2017 
• 1 reeks jeugd meisjes: samenvoeging van leeftijden -15, -17, -19 
• 3 reeksen jeugd jongens 
• 2 doorverwijzingen: 1 gemengde -19 en 1 meisjes -19 

 

Is samenvoegen van jeugdreeksen wel een goed idee? 
 

• Meisjes -13 bij Jongens -11 
 ° 3 ploegen, nog steeds een kleine reeks 
 ° Uit resultaten blijkt toch dat het voor de meisjes toch vrij zwaar is 
 ° Niet samenvoegen, had voor 3 ploegen anders geen competitie betekend 
• Jongens -17 / -19 
 ° 2 reeksen A-B, met eindronde 

mailto:secretaris@badminton-pba.be
https://www.facebook.com/IPJO2018/
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 ° Eindronde niet voor iedereen duidelijk, met als gevolg last minute afzeggingen 
 ° Best wel toffe wedstrijden gezien 
 ° Te overwegen om voor de kampioenen met een scheidsrechter te spelen? 
• Meisjes -15 / -17 / -19 
 ° 7 ploegen, een mooie reeks 
 ° -17 blijkt uit de resultaten meestal wel sterker dan -15 
 ° Maar minder uitgesproken dan bij de M-13/J-11 

 

Leeftijden voor seizoen 2018-2019 
 

J-9   = geboren 2010 en later J-13 = geboren 2006 of 2007 J-17 = geboren 2002 of 2003 

J-11 = geboren 2008 of 2009 J-15 = geboren 2004 of 2005 J-19 = geboren 2000 of 2001 
 

Voorbeschouwing reeksindeling 2018-2019 
• 30 ploegen ingeschreven, geen eindrondes 
• Gemengd: 1 ploeg in de -17 
 ° geen gemengde reeks 
• Meisjes: 9 ploegen: 2 in -15, 4 in -17, 3 in -19 
 ° 1 reeks van 9 ploegen, maar dan moeten er voldoende weekends vrij zijn voor competitie 
 ° 2 reeksen en splitsen op -16? 
• Jongens: 20 ploegen: 1 in -11, 4 in -13, 4 in -15, 7 in -17, 4 in -19 
 ° -11 samenvoegen met -13? 
 ° reeksen van 4: 2x uit-thuis laten spelen? 
• Vragen en opmerkingen over de reeksindeling naar: reggy.pba@gmail.com 

 

De kampioenen 2017-2018: 
• Jeugd Meisjes -15: Zoersel 1JD 
• Jeugd Meisjes -18: Merksplas 1JD 
• Jeugd Jongens -11/13: Herentals 1JH 
• Jeugd Jongens -15: Herentals 3JH 
• Jeugd Jongens -18A: Noorderwijkse 2JH 
• Jeugd Jongens -18B: Olve 1JH 
• Jeugd Jongens -18 eindronde: 1e:  Noorderwijkse 2JH 
    2e:  Olve 1JH 
    3e:  Zoersel 2JH 
    4e:  Herentals 4JH 

 

VVoooorrbbeesscchhoouuwwiinngg  RReeeekkssiinnddeelliinngg  sseeiizzooeenn  22001188--22001199    ––    SSiigguurrdd  DDiieelleemmaann  
 

Algemeen: 
• Nieuwe C320 geeft ons de mogelijkheid om te streven naar reeksen van 7 ploegen. Hierdoor komen 
buiten de kampioenen in de reeksen, ook de 2e ploegen in aanmerking als stijger naar een hogere 
reeks. In de lagere provinciale reeksen, 5e en 6e, kan het voorkomen dat er meerdere stijgers worden 
geselecteerd. De dalers worden steeds aangeduid zoals in de C320 bepaald. 
• Binnen de verschillende provinciale reeksen wordt voortaan de onderverdeling bepaald door loting. 
Zowel de dalers uit een hogere provinciale reeks, als de stijgers uit de onderliggende reeksen, worden 
steeds zo goed mogelijk verdeeld. 
• Alle basisspelers opgegeven op toernooi.nl moeten op 31/07 als competitiespeler zijn opgegeven in 
het ledenbeheer van de clubs. Wijzigingen aan de basisopstelling zijn nog toegestaan tot 31/07. Dit 
kan men doorgeven via mail: PBA_Sigurd@telenet.be 
• De reeksindeling is ondertussen online beschikbaar. 

 

Dames: 
• 46 ploegen: 3 nieuwe, 5 uitschrijvingen, geen dalers uit liga, 1 ploeg naar liga 
• 4 provinciale reeksen 
• in totaal 6 subreeksen: 1 in 1ste, 2 in 2de, 2 in 3de en 1 in 4de provinciale 
• Dit seizoen hebben we uitzonderlijk in 4 van de 6 reeksen, 8 ploegen geplaatst 

mailto:PBA_Sigurd@telenet.be
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• Wegens het wegvallen van bijna een volledige reeks, was het niet mogelijk om 2 subreeksen te 
maken in 4e. Hierdoor zijn enkele ploegen die oorspronkelijk aangeduid waren om naar 4e te dalen 
alsnog in 3e ingedeeld. 

 
Heren: 

• 128 ploegen: 6 nieuwe, 12 uitschrijvingen, geen dalers uit liga, 1 ploeg naar liga 
• 6 provinciale reeksen 
• in totaal 18 subreeksen: 1 in 1e, 2 in 2e, 4 in 3e, 4 in 4e, 4 in 5e en 3 in 6e provinciale 
• 8 ploegen uit 5e van vorig seizoen zijn voor volgend seizoen in 4e ingedeeld 
• De overige ploegen uit 5e, 6e en 7e van vorig seizoen zijn herverdeeld over de nieuwe 5e en 6e reeksen 
van het nieuwe seizoen. 

 

Gemengd: 
• 115 ploegen: 7 nieuwe, 10 uitschrijvingen, 1 daler uit liga, 2 ploegen naar liga 
• 6 provinciale reeksen 
• in totaal 16 subreeksen: 1 in 1e, 2 in 2e, 4 in 3e, 4 in 4e, 4 in 5e en 1 in 6e provinciale 
• Vanuit vorig seizoen, zijn volgende bewegingen qua stijgen-dalen gebeurd: 
 ° vanuit 1e: 2 stijgers naar liga, 2 dalers naar 2e. 
 ° vanuit 2e: 3 stijgers naar 1e, 4 dalers naar 3e. 
 ° vanuit 3e: 6 stijgers naar 2e, 4 dalers naar 4e. 

° vanuit 4e: 9 stijgers naar 3e, 2 dalers naar 5e. Eigenlijk 4 dalers, waarvan er 2 niet opnieuw zijn 
ingeschreven. 

 ° vanuit 5e: 12 stijgers naar 4e, geen dalers, 5 ploegen niet opnieuw ingeschreven 
 ° vanuit 6e: 12 stijgers naar 5e, geen dalers, 4 ploegen niet opnieuw ingeschreven 
 ° vanuit 6e: enkel de laatste 2 van vorig seizoen zijn in 6e gebleven, aangevuld met nieuwe 
ploegen 
• Hierdoor kan men zeggen dat 3e, 4e, 5e en 6e danig door elkaar geschud zijn en voor een deel 
opgeschoven naar boven toe. 

 

SSppoorrttccoommmmiissssiiee    ––    SSiigguurrdd  DDiieelleemmaann  
 

Eerst en vooral wil PBA iedereen bedanken voor het vlotte gebruik van de website voor het vastleggen van de 
wijzigingen. Ondanks de kinderziektes zijn we dit jaar toch vlot aan de 515 bevestigde wijzigingen gekomen. Een 
kleine 100 minder dan vorig jaar. Ook dank aan de suggesties die we in de loop van augustus hebben ontvangen. 
Deze zullen zeker bijdragen tot het wegwerken van de kinderziektes die we allen zijn tegengekomen. 
 
Ondertussen zijn we de eerste week competitie spelen reeds voorbij en is het tijd om nog een paar zaken voor dit 
seizoen nog even onder de aandacht te brengen. 
 
Bewaarplicht 
De ontmoetingsformulieren en de bijbehorende ploegopstellingsformulieren, zowel van de thuis- als bezoekende 
ploeg, dienen 1 seizoen bewaard te worden door de thuisploeg. De bezoekende ploeg bewaart het groene 
duplicaat van het ontmoetingsformulier gedurende datzelfde seizoen. Net zoals vorige seizoenen kunnen deze 
formulieren opgevraagd worden door de sportcommissie. 
 
Speler statuut: 
Alle spelers die deelnemen aan een competitieontmoeting dienen vóór het begin van de ontmoeting het statuut 
van competitiespeler (CT-speler) te hebben. Niet vergeten dat je clubsecretariaat dit online dient aan te passen 
vóór aanvang van de ontmoeting. 
 
Bevestigen ontmoetingen 
Ontmoetingen met onbekende spelers, kan je als bezoekende ploeg pas bevestigen als de sportcommissie de 
ontmoeting gecorrigeerd heeft. Ook ontmoetingen die foutief ingegeven zijn en of verkeerdelijk ingegeven, 
mogen inderdaad pas bevestigd worden na correctie. In dit geval vervalt de boetetermijn voor het tijdig 
bevestigen. 
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Competitiebijdrage 
Deze is door een verkeerde interpretatie van het budget op 15,25€ gezet terwijl er op de algemene vergadering 
was aangegeven dat deze niet verhoogd werd en dus op 15€ blijft. Het verschil zullen we verrekenen met de 
volgende betaling. 

Tot slot wens ik iedereen een sportief seizoen, met veel toffe ontmoetingen, 

PPrroovviinncciiaallee  KKaammppiiooeennsscchhaappppeenn  VVoollwwaasssseenneenn    ––    LLuucc  BBaall  
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YYBBJJMM  GGeeoorrggeess  RRooggiieerrss  TToorrnnooooii  ––    LLiinnddaa  SScchhiippppeerrss  

Op zaterdag 13 oktober 2018 gaat het jaarlijkse bronzen YBJM Georges Rogiers 
tornooi door. 
 
Dit jeugdtornooi gaat door in het sportcentrum van Borgerhout aan de Plantijn en Moretuslei te Borgerhout. Er 
worden enkels en dubbels gespeeld in de categorieën MiniBad, -11, -13 en -15, volledig naar het reglement van 
een bronzen tornooi van het Yonex Belgian Junior Master Circuit. Het reglement van het YBJM kan je raadplegen 
op de website van Badminton Vlaanderen. 
 

Met vragen kan je steeds terecht bij linda.schippers@skynet.be. Inschrijven en info via deze link 
https://www.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=E4D243EB-EB75-4450-A807-E7E4CD05E53D. 
 

We hopen veel enthousiaste jeugdspelers te mogen ontmoeten op 13 oktober voor een spetterend tornooi met 
sportieve en spannende wedstrijden voor alle leeftijden. 
 

JJeeuuggddcciirrccuuiitt  22001188  --  22001199    ––    KKaatthhlleeeenn  DDuurréé  

Planning 2e helft 2018 
   TYPE CLUB SPORTHAL -9 -11 -13 -15 -18 DUBBELS 

SEP Za 8 J-Tornooi Brons  Lokeren        

 Za22/zo23 J-Tornooi Zilver Limburg        

OKT Za 6 J-Tornooi Brons  Gitse        

 Za 6 JCC DB Opslag        

 Za 13 J-Tornooi Brons  George Rogiers        

 Za 20 J-Tornooi Brons  De Bokkerijder        

 Za 20    JCC  Klein Boom       JD-MD 

NOV Za 10 J-Tornooi Brons  Danlie Hamme        

 Zo 11 JCC  OLVE       MIX 

 Za 24 JCC  Rita Serveert St Rita Kontich      JD-MD 

DEC Za 15 J-Tornooi Brons  Verviers        

Planning 1e helft 2019 
JAN Za 5/zo 6 J-Tornooi Zilver W&L        

 Za 26 JCC  De Klamp       JD-MD 

FEB Zo 3 JCC  Zwijndrecht       JD-MD-(MIX?) 

 Za 9/zo10 Provintie Prov Kamp Antwerpen        

 Za 23/zo 24 J-Tornooi Zilver WVBF        

 Zo 24 JCC  Waverse       JD-MD-MIX 

MRT Zo 3 JCC  Plumula        JD-MD 

 Zo 10 JCC   De Nekker        JD-MD 

 Za 30 JCC   Bacss        JD-MD 

APR za 13 J-Tornooi Brons  Buggenhout        

 Zo 28 JCC Noorderwijkse       JD-MD 

MEI za 05/zo 06 J-Tornooi Zilver Oupeye        

Graag herinneren we iedereen eraan dat men de Minibad met verkorte racketten moet spelen !!  

Verder willen we ook nog eens uitdrukkelijk laten weten dat de leeftijdsgrenzen veranderd zijn: MiniBad is terug -
9 i.p.v. -10. Dit is dus het volledige leeftijdsoverzicht: Minibad = 2010 of later 

-11 = 2009 – 2008 
-13 = 2007 – 2006 
-15 = 2005 – 2004 
-18 = 2003 -2002 -2001 

mailto:linda.schippers@skynet.be
https://www.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=E4D243EB-EB75-4450-A807-E7E4CD05E53D
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Clubranking na Waverse + Bacss: 

 

Olve  521  BD Opslag 85  Bacss 23 
AIB  332  Rijckerack  63  Smash 23 

Klein Boom 306  Geelse  60  Spinshuttle 15 
Rita Serveert  233  E.B.C. 52  Plumula  7 
Zwijndrecht  191  RABC  48  Herentalse BC  1 
BC De Klamp  189  Dropke 37  De Nekker  0 

Noorderwijkse  111  Lintse Pluimvreters 31  De Pluim 0 
Brasschaat 92  Duffel  28  Baret 0 

Zoersel  91  Waverse BC  28  Merksplas 0 
Tornado Lier 87  Poona  24  Olympia 0 

 
 

              JJeeuuggddccoommppeettiittiiee  ––  RReeggggyy  DDee  CClleerrccqq  

Wedstrijdinformatie over de jeugdcompetitie is terug te vinden op: 
Badminton Vlaanderen Jeugd Meisjes, Badminton Vlaanderen Jeugd 
Jongens en Badminton Vlaanderen Jeugd Gemengd. Inlichtingen rond de 
jeugdcompetitie kan je steeds krijgen via reggy.dropke@gmail.com. 
 
 

VVoollwwaasssseenneennccoommppeettiittiiee  ––  SSiigguurrdd  DDiieelleemmaann  

Wedstrijdinformatie over de volwassenencompetitie is terug te vinden op: 
Badminton Vlaanderen Dames, Badminton Vlaanderen Heren  

en Badminton Vlaanderen Gemengd 
Inlichtingen rond de volwassenencompetitie kan je steeds krijgen via 

pba_sigurd@telenet.be. 

 
Als club zelf inrichten cursus wedstrijdleiders 
 

Wanneer je als club een cursus voor wedstrijdleiders wil inrichten met medewerking van Badminton Vlaanderen 
kan dat, maar er zijn enkele zaken waar je rekening mee moet houden: 
 

- er dient een  voldoende spreiding te zijn over de verschillende provincies 
- er dient rekening gehouden te worden met de beschikbaarheid van de docenten 
- het minimale aantal deelnemers per cursus = 40, maximum aantal deelnemers = 60 
- de formule kan zijn gespreid over 1 dag of gespreid over 2 avonden afhankelijk van de beschikbaarheid van 

de docenten 
- wanneer de cursus over 1 dag wordt gespreid moet er de mogelijkheid zijn om broodjes te bestellen 
- water en koffie moeten voorhanden zijn tijdens de opleiding 
- de lesruimte moet voorzien zijn van tafels, stoelen, een  beamer en een scherm  
- indien meer dan 40 deelnemers, moet er een geluidsinstallatie met micro aanwezig zijn 
- de vergoeding voor de docenten, zaal, huur materiaal, broodjes en drank zijn ten laste van Badminton 

Vlaanderen 
 

SSeenniioorreennccoommppeettiittiiee  ––  LLuucc  VVaann  ddeenn  HHeeuuvveell  

Wedstrijdinformatie over de seniorencompetitie is terug te vinden op: 
Badminton Vlaanderen Gemengd en Badminton Vlaanderen Heren. 

Inlichtingen rond de seniorencompetitie kan je steeds krijgen via 
vandenheuvel.luc@skynet.be. 

Deze reglementen van de seniorencompetitie zijn deels aangepast. Wil je er 
meer over weten? Klik hier. 

https://www.badmintonvlaanderen.be/sport/events.aspx?id=83F1A8E1-DE36-4D6E-AB29-3A30FE92C71B&tlt=3
https://www.badmintonvlaanderen.be/sport/events.aspx?id=83F1A8E1-DE36-4D6E-AB29-3A30FE92C71B&tlt=2
https://www.badmintonvlaanderen.be/sport/events.aspx?id=83F1A8E1-DE36-4D6E-AB29-3A30FE92C71B&tlt=2
https://www.badmintonvlaanderen.be/sport/events.aspx?id=83F1A8E1-DE36-4D6E-AB29-3A30FE92C71B&tlt=1
mailto:reggy.dropke@gmail.com
https://www.badmintonvlaanderen.be/sport/events.aspx?id=E38EBE52-968F-45C8-AF6A-91756D43BCCD&tlt=2
https://www.badmintonvlaanderen.be/sport/events.aspx?id=E38EBE52-968F-45C8-AF6A-91756D43BCCD&tlt=3
https://www.badmintonvlaanderen.be/sport/events.aspx?id=E38EBE52-968F-45C8-AF6A-91756D43BCCD&tlt=1
mailto:pba_sigurd@telenet.be
https://www.badmintonvlaanderen.be/sport/event.aspx?id=59CA7FDE-80BE-4CDE-BD5C-BEDEC45D9ECB&event=3
https://www.badmintonvlaanderen.be/sport/event.aspx?id=59CA7FDE-80BE-4CDE-BD5C-BEDEC45D9ECB&event=4
mailto:vandenheuvel.luc@skynet.be
http://www.badminton-pba.be/Badminton/files/PBA/competitie/volwassenencompetitie/2015-2016/PBASeniorencompetitiereglement2016.pdf
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JJeeuuggddcciirrccuuiitt  BBDD  OOppssllaagg  ––    KKaatthhlleeeenn  DDuurréé  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeugdontmoeting 
Er wordt alleen meisjes/jongens enkel  

 gespeeld !!! 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met de medewerking van 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Zaterdag  6 oktober 2018 

Sportarena 

Pastorijstraat 50, 
Vanop de grote weg aan Café ’t Hoekje inslaan  

Parkeren op de basketvelden is toegelaten 

2800    Walem 
Van  09:00  tot  19:00  uur 

 

Reeksen: 

MiniBad: geboren in 2010 of later 

Min 11: geboren in 2008 of 2009 

Min 13: geboren in 2006 of 2007 

Min 15: geboren in 2004 of 2005 

Min 18: geboren in 2001, 2002 of 2003 

Opgesplitst in: 

Reeks A en B in -11, -13, -15 en -18:  

meisjes enkel, jongens enkel !!!  

Bij Minibad wordt er gespeeld: 

jongens enkel en meisjes enkel. 

 

Inschrijvingen, uitsluitend per E-mail, voor: zondag 23 

september 2018  

Naar: Ivo Verpraet  

Emailadres :ivo@bdopslag.be 
telefoon: 0497/35.28.35 

Inschrijvingsgeld: € 3,50 voor 1 discipline te betalen per 

inschrijvende club 

op rekening nr.BE85 9792 1370 0806 op naam van  

BD Opslag vzw met vermelding JCC + clubnaam 

Tornooileider:  Ivo Verpraet 0497/35 28 35 

Lottrekking: woensdag 26 september 2018 Om: 19:30  

Esptweg 14, 2811 Leest 

Dopingverantwoordelijke: Hilde Ons 

Reglementen: 

- De ontmoeting staat open voor VBL-leden met een klassement D en 

niet-leden  

- Niet-leden zijn niet verzekerd en spelen dus OP EIGEN RISICO 

- Inschrijven kan enkel via PBA-clubs. 

- De voorronden worden altijd in poules gespeeld, daarna poules of KO. 

- Deelname kan enkel in de eigen leeftijdscategorie, met uitzondering 

van de PBA selectiespelers. 

- Bij onvoldoende deelnemers kunnen reeksen worden samengevoegd. 

- Inschrijving verplicht steeds tot betaling van het inschrijvingsgeld   

- Spelers die medicatie gebruiken moeten voor aanvang een 

doktersattest onder gesloten omslag aan de tornooileider 

overhandigen. 

- De tornooiverantwoordelijke heeft het recht om alle beslissingen te 

nemen om een vlot verloop te waarborgen. 

- Shuttles: Mavis 300 GEEL 

- De shuttles zijn ten laste van de deelnemers, en te koop in de zaal 
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RReeccrreeaanntteennoonnttmmooeettiinnggeenn  ––  LLuucc  VVaann  ddeenn  HHeeuuvveell  

Informatie rond recreantenontmoetingen is terug te vinden op: 
PBA website en/of Badminton Vlaanderen. Inlichtingen rond alle recreantenzaken 
kan je steeds krijgen via  vandenheuvel.luc@skynet.be. 
 

Aan de inrichters van Jeugdcircuit of Recreantenontmoeting ,  
Vergeet de onkosten van je evenement niet aan mij, Luc Van den Heuvel, te bezorgen. Dit laat je toe op het einde 
van het jaar in aanmerking te komen voor subsidies. Vergeet ook niet de Recreantenontmoetingen te melden aan 
Badminton Vlaanderen met het formulier C901 (kijk bij C910). Dit zorgt er voor dat je evenement zal opgenomen 
worden op hun website. 
 

RReeccrreeaanntteennoonnttmmooeettiinngg  RRiittaa  SSeerrvveeeerrtt    ––    CChhrriissttiinnee  VVeerrccaammmmeenn  

 

 

http://www.badminton-pba.be/Badminton/index.php?option=com_content&view=article&id=175:-niet-offici-tornooien-en-ontmoetingen-in-de-provincie-antwerpen&catid=44:tornooiformulieren-en-uitslagen&Itemid=228
http://www.badmintonvlaanderen.be/calendar/185/Recreanten-Kalender
mailto:vandenheuvel.luc@skynet.be
http://www.badmintonvlaanderen.be/page/27552/Reglementen
http://www.badmintonvlaanderen.be/calendar/185/Recreanten-Kalender
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PPBBAA  BBeessttuuuurr  &&  mmeeddeewweerrkkeerrss  
 

Dagelijks Bestuur PBA 
 

 
 
 
 
 
 
 

Commissievoorzitters 
 

LINDA SCHIPPERS  Jeugdcircuit / Reglementencommissie / Tornooiorganisatie 
PATRICK BROECKX Jeugdtrainingscommissie 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

            
          

LINDA SCHIPPERS 
Voorzitter  
 
03/321.82.29 
linda.schippers@skynet.be 

PATRICK BROECKX 
Secretaris  
 
0472/ 29.27.41 
secretaris@badminton-pba.be 

HILDE SYMONS 
Assistente Sport- en 
 Jeugdcommissie 
015/ 41.00.68 
hilde.symons@skynet.be 

KRISTINE DE CUYPER 
Assistente Jeugdcommissie 
 
0475/ 74.39.94 
Kristine.de.cuyper@telenet.be 

LUTGARDE SYMONS 
Vergaderzalen /  
Gemengd Competitie 
015/ 55.97.59 
lutgarde.symons@skynet.be 

SIGURD DIELEMAN 
Sportcommissie / 
Klassementscommissie 
03/ 326.27.30 
pba_sigurd@telenet.be 

LUC VAN DEN HEUVEL 
Seniorencompetitie / 
Recreantencommissie 
en -ontmoeting 
03/ 658.36.67 
vandenheuvel.luc@skynet.be 

HUGO VAN DE WYNGAERT  
Herencompetitie  
 
014/ 31.40.54  
hugo.vandewyngaert@skynet.be 

 BRUNO WUYTS 
Penningmeester 
 

014/ 41.63.82 
bruno.wuyts@corladvies.be 

EDDY VERBIST 
Wedstrijd- 
functionarissen 
0498/ 40.28.90 
eyyi.verbist@skynet.be 

Dank aan onze sponsor 
 

B.V.B.A. Jan Van Bouwel 
SPORTTROFEEËN 

http://www.janvanbouwel.be 
Antwerpsesteenweg 12 

2940 Hoevenen (Stabroek) 
Tel. 03 / 664.92.89 

Medewerkers: 
Evelien De Bra - Assistente Sport- en Klassementscommissie - pba_evelien@kpnmail.nl 
Reggy De Clercq - Jeugdcompetitie - reggy.dropke@gmail.com 
Tim Verbaeten - Damescompetitie - timverbaeten@gmail.com  
Luc Bal - Provinciale Kampioenschappen - luc.bal@aquafin.be 
Iris Heymans - Assistente Provinciale Kampioenschappen - iris.heymans@gmail.com 
Nelly Halsberghe - Boekhouding -  nelly.halsberghe@telenet.be 
Eddy Vervaet - Website - vervaeteddy@gmail.com 

http://www.badminton-pba.be/Badminton/index.php?option=com_content&view=article&catid=22%3Abestuur-en-medewerkers&id=349%3Adagelijks-bestuur&Itemid=270
http://www.badminton-pba.be/Badminton/index.php?option=com_content&view=article&catid=22%3Abestuur-en-medewerkers&id=351%3Acommissievoorzitters&Itemid=270
mailto:linda.schippers@skynet.be
mailto:secretaris@badminton-pba.be
mailto:hilde.symons@skynet.be
mailto:Kristine.de.cuyper@telenet.be
mailto:lutgarde.symons@skynet.be
mailto:pba_sigurd@telenet.be
mailto:vandenheuvel.luc@skynet.be
mailto:hugo.vandewyngaert@skynet.b
mailto:bruno.wuyts@corladvies.be
mailto:eyyi.verbist@skynet.be
http://www.janvanbouwel.be/
http://www.badminton-pba.be/Badminton/index.php?option=com_content&view=article&catid=22%3Abestuur-en-medewerkers&id=351%3Acommissievoorzitters&Itemid=270
mailto:pba_evelien@kpnmail.nl
mailto:reggy.dropke@gmail.com
mailto:timverbaeten@gmail.com
mailto:luc.bal@aquafin.be
mailto:iris.heymans@gmail.com
mailto:nelly.halsberghe@telenet.be
mailto:vervaeteddy@gmail.com

