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VVoooorrwwoooorrdd    ––    IIrriiss  HHeeyymmaannss  

Beste spelers en sympathisanten,  
  
Alweer een volgende nieuwsbrief …. Het lijkt wel of een jaar steeds sneller gaat. De kerstboom staat 
alweer enkele weken versierd, de kalkoen is of wordt vandaag verorberd.  
  
Hoog tijd ook om in te schrijven voor de 15e PBA-recreantenteamontmoeting op 7 januari 2018.  
  
Ondertussen zitten het Georges Rogierstornooi en Provinciale Kampioenschappen erop. Beiden kenden 
hun respectievelijk succes, en voor veel spelers blijft het toch één van de leukste badmintonevenementen 
van het jaar.  
  
Naar gewoonte staan er in deze nieuwsbrief ook alweer enkele bestuursaanpassingen te lezen, en ook 
binnen ons eigen bestuur werden er wat stoeltjes verschoven. Voor de recentste informatie ivm 
clubbesturen e.d. kan U beste onze website regelmatig raadplegen, die wordt up to date gehouden door 
onze PBA-medewerkers, waarvoor een woordje van dank.  
  
We kunnen ook melden dat we een nieuwe sponsor hebben, die onze jeugd al meteen verwend heeft 
met een nieuw vestje, geweldig toch  
  
Tevens hebben we als PBA ook weer enkele openstaande (vrijwilligers-)vacaturen. Lees ze eens 
aandachtig na, misschien zit er wel net dat ene voor jou bij  
  
Tot zover wat betreft mijn deeltje voor deze nieuwsbrief, maar ik wil toch ook eens even een woordje van 
dank uitspreken aan Eddy die trouw iedere editie in de juiste vormen giet, merci!  
  
  
Iris Heymans Ondervoorzitter PBA vzw 
 
 
 
 

http://www.badminton-pba.be/
mailto:secretariaat@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. PBA mails gaan uitsluitend via het clubsecretariaat. 
 

PBA bestuur :  ook hier zijn wijzigingen. Hugo Van den Wyngaert is vervangen door Luc Van den Heuvel als 
voorzitter v.d. recreantencommissie. Vanaf heden zijn Liliane Meeusen tornooimedewerker, Alex Schnabel 
scouting/IPJO medewerker en Nelly Halsberghe algemeen medewerker. 
 
Boetepunten   zijn opgetrokken naar €2,00 (sinds 28/6/16)  
 
De Klamp : heeft nieuwe bestuursleden, met Tom Begas als voorzitter. 
De Pluim : heeft ook een paar nieuwe bestuursleden. 
Torpedo Wuustwezel : Heeft een nieuwe penningmeester en competitieverantwoordelijke 
Zwijndrecht : kon niet achter blijven ;-} dus ook aanpassingen aangebracht in ’t bestuur. 
BC Oelegem : zijn voorzitter is nu ook secretaris. 
Rita Serveert : zijn nieuwe secretaris is Fabio Jeurissen. 
 

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

Volg ons ook via Facebook!  
 

IIPPJJOO  22001188,,  OOpprrooeepp  vvoooorr  vvrriijjwwiilllliiggeerrss    ––    LLiinnddaa  SScchhiippppeerrss  
 

Op 19 en 20 mei 2018 gaat de jaarlijkse IPJO door, deze keer in de provincie Antwerpen in 

het sportcomplex van Sport Vlaanderen in Herentals. Het belooft een groot feest te worden en onze 
selectie zal er alles aan doen om de trofee opnieuw in eigen rangen te houden. De resultaten die zij 
behaalden op de Belgische Kampioenschappen, doen ons alleen maar het beste vermoeden. We gaan 
ervoor! 
 
Een grote organisatie als de IPJO kan alleen maar succesvol verlopen als we kunnen rekenen op heel wat 
vrijwillige helpers. Achter de schermen is het IPJO team al volop bezig met de voorbereidingen, maar zij 
kunnen dit niet alleen tot een goed einde brengen. Vandaar deze oproep. Wij zoeken helpers voor allerlei 
taken. Ik som ze even op: 
 
·         op vrijdag 18 mei 
o   transport van materiaal van Badminton Vlaanderen naar de sporthal 
o   transport van materiaal van de uitleendienst in Malle naar de sporthal 
o   opbouw van de sporthal vanaf 16h 
o   vullen van materiaaldozen per provincie 
o   bewegwijzering van het terrein en de sporthal 
·         op zaterdag 19 mei en/of zondag 20 mei 
BENEDEN in de zaal 
o   shuttlecontrole naast de wedstrijdleiding 
o   shuttlebedeling tijdens de wedstrijden 
o   toezicht van de velden 
o   controle van spelers en begeleiders aan de ingangen 
BOVEN in de gaanderijen 
o   kassa voor de verkoop van bonnetjes 
o   verkoop van dranken 

• verkoop van maaltijden 

http://www.badminton-pba.be/Badminton/index.php?option=com_content&task=view&id=195&Itemid=130&clubnaam=De%20Klamp
http://www.badminton-pba.be/Badminton/index.php?option=com_content&task=view&id=195&Itemid=130&clubnaam=De%20Pluim
http://www.badminton-pba.be/Badminton/index.php?option=com_content&task=view&id=195&Itemid=130&clubnaam=Torpedo%20Wuustwezel
http://www.badminton-pba.be/Badminton/index.php?option=com_content&task=view&id=195&Itemid=130&clubnaam=Zwijndrecht
http://www.badminton-pba.be/Badminton/index.php?option=com_content&task=view&id=195&Itemid=130&clubnaam=Oelegem
http://www.badminton-pba.be/Badminton/index.php?option=com_content&task=view&id=195&Itemid=130&clubnaam=Rita%20Serveert
http://www.badminton-pba.be/Badminton/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=182&Itemid=297
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·         gedurende het hele weekend: 
o   aanspreekpersoon en begeleider voor een provincie gedurende het weekend 
o   begeleiden van provincies voor de openingsceremonie/begroetingen/sluitingsceremonie 
o   contactpersoon voor de referee en umpires 
·         specifiek op zaterdag 19 mei 
o   transport van spelers en bagage van de sporthal naar hun slaapplaats (‘s avonds) 
·         specifiek op zondag 20 mei 
o   transport van spelers en bagage van hun slaapplaats naar de sporthal (’s morgens) 
o   begeleiden van VIP’s naar VIP receptie (’s namiddags) 
o   bedienen tijdens de VIP receptie (’s namiddags) 
o   afbraak in de sporthal vanaf 16h 
·         op maandag 21 mei of dinsdag 22 mei: 
o   transport van materiaal naar Badminton Vlaanderen 
o   transport van materiaal naar de uitleendienst in Malle 
 
Sommige van deze taken verlopen in shiften van 1h à 1h30, dus je kunt je ook opgeven voor één of 
meerdere uurtjes. Alle sympathisanten die badminton een warm hart toedragen, graag topkwaliteit bij de 
jeugd van op de eerste rij aan het werk willen zien, en zich graag vrijwillig inzetten, zijn van harte welkom 
in ons team. Wie geïnteresseerd is, kan zich melden bij Linda Schippers via linda.schippers@skynet.be. 
 
Als organiserende provincie moeten we ter plaatse ook een kinesist aanbieden. We zijn op zoek naar een 
kinesist die het ziet zitten, om dat weekend af te zakken naar Herentals. Het mogen ook meerdere 
personen zijn, iemand voor zaterdag en iemand voor zondag. Op zaterdag is aanwezigheid vereist van 9 
tot 20h en op zondag van 9h tot 16h. Voor eten en eventuele overnachting wordt gezorgd. De dagen van 
de kinesist zijn betaald, incl. vervoerskost, en dit aan de geldende tarieven. 
 
Meer info is steeds te verkrijgen via linda.schippers@skynet.be. Hopelijk kunnen we op veel enthousiaste 
reacties rekenen! 
 
Sportieve groeten, 
Linda Schippers 
 
 

OOpprrooeepp  vvoooorr  PPBBAA  vvrriijjwwiilllliiggeerrss    ––    LLiinnddaa  SScchhiippppeerrss  
 
 
 
 
 

 

De PBA is op zoek naar extra medewerkers 

 
Voor geïnteresseerden die ons nog niet kennen… 
 
Wie zijn wij? Het acroniem PBA staat voor "Provinciale Badmintonvereniging Antwerpen". Onze vereniging is één 
van de vijf provinciale raden van het Vlaamse landsgedeelte. De PBA is een vzw die alle clubs uit haar provincie 
groepeert en ondersteunt, die officieel aangesloten zijn bij Badminton Vlaanderen. Meer informatie in verband 
met het reilen en zeilen in de badmintonwereld van onze provincie vind je op www.badminton-pba.be.  
 

http://www.badminton-pba.be/
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Wat doen wij? De voornaamste activiteiten van onze vereniging zijn het organiseren van provinciale competitie, 
kampioenschappen en tornooien voor jeugd/volwassenen/senioren, ondersteunen van het PBA Jeugdcircuit 
waaraan beginnende jeugdspelers kunnen deelnemen, geven van training aan uit verschillende clubs 
geselecteerde jeugdspelers met doorgroeimogelijkheden naar de Topsportschool, organiseren van ontmoetingen 
voor recreanten, geven van opleiding aan kandidaten provinciaal scheidsrechter, opmaken en onderhouden van 
provinciale reglementen, deelnemen aan (interprovinciale) vergaderingen, opmaken van subsidiedossiers, 
bijhouden van de boekhouding en waken over de financiën, en indien mogelijk bijstand verlenen op allerlei vlak 
aan badmintonclubs die hierom vragen. 
 
Wie doet wat? Deze taken worden uitgevoerd door diverse commissies met aan het hoofd telkens een 
bestuurder. Het PBA bestuur bestaat nu uit 11 bestuursleden, die op hun beurt worden bijgestaan door een 
vijftiental medewerkers en coaches.  
 
Wie zoeken we? Wij zoeken mensen van allerlei slag: mensen die reeds met badminton in aanmerking kwamen, 
mensen die administratief sterk staan, mensen die graag de handen uit de mouwen steken, mensen die hun eigen 
mening kunnen overbrengen zonder het respect voor anderen te verliezen, mensen die graag met jeugd bezig 
zijn, mensen die aan een kleine groep leiding kunnen geven, enz. We hebben mensen nodig, die zich belangeloos 
en vrijwillig willen inzetten voor onze vereniging en onze sport. Voel je je door één of meerdere van deze 
eigenschappen aangesproken, dan ben jij misschien wel de juiste persoon voor ons.  
 
Wat bieden wij aan? Als bestuurder of medewerker van de PBA kom je terecht in een toffe groep mensen, die 
zich vrijwillig inzetten, ieder naar best vermogen. Wij bieden aan elke nieuweling een inloopperiode, zodat je niet 
verdrinkt in de veelheid aan informatie die op je afkomt. Het inwerken gebeurt stapsgewijs. Er is ook altijd een 
back-up, die voldoende ervaring en kennis heeft om op terug te vallen bij vragen en problemen. De PBA is een 
team, niet zomaar een groepje individuen. Wij steunen elkaar waar nodig. Tijdens onze overlegmomenten 
worden soms harde knopen doorgehakt, maar is er zeker plaats voor humor en ontspanning, zowel ervoor, 
tijdens als erna. Op evenementen genieten we van een toffe samenwerking en proberen we de dag(en) steeds tot 
een goed einde te brengen. 
Hoe kan je je kandidaat stellen? Al wie zich geroepen voelt om onze bestuurders mee te ondersteunen, mag zich 
zo snel mogelijk melden bij voorzitter Linda Schippers via linda.schippers@skynet.be. Zij geeft graag meer 
uitleg. En denk niet “Ik kan dat niet”, “Ik heb niet genoeg tijd” of “Ik ben te jong of te oud”. Met de juiste 
houding en wat inzet komt de rest wel vanzelf.  

 
Het PBA bestuur 
 

 

 

 

 

Voor geïnteresseerden die willen weten, wat ze concreet kunnen doen … 
 
Wie zoeken we zoal voor onmiddellijke inzet in onze ploeg? 
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. 
 

mailto:linda.schippers@skynet.be
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Omdat onze huidige secretaris ook voorzitter is van onze jeugdtrainingscommissie en de takenlast te groot 
geworden is, is hij dringend op zoek naar administratieve ondersteuning bij het versturen en beantwoorden van 
mails, het samenstellen van agenda’s voor vergaderingen, het opmaken van verslagen van vergaderingen, het 
voorbereiden van de Algemene Vergadering enz. We zoeken dus mensen die administratief sterk zijn, oog hebben 
voor detail, zich goed voelen in en om hun 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. 
 
We hebben ook iemand nodig die de klassementscommissie nieuw leven wil inblazen, iemand die geïnteresseerd 
is in de ranking en de resultaten van spelers tijdens tornooien en competitie. Je vertegenwoordigt onze provincie 
samen met de andere provinciale verantwoordelijken tijdens de klassementsvergaderingen met Badminton 
Vlaanderen, die enkele keren per jaar doorgaan. Je speelt vragen en/of klachten van Antwerpse spelers in 
verband met de ranking of hun klassementen door aan de ligaverantwoordelijke. Je doet indien nodig voorstellen 
tot reglement aanpassingen. Je brengt maandelijks verslag uit over de stand van zaken aan het bestuur. 
 
Op 19 en 20 mei 2018 gaat de jaarlijkse IPJO door, deze keer in de provincie Antwerpen in het sportcomplex van 
Sport Vlaanderen in Herentals. Het belooft een groot feest te worden en onze selectie zal er alles aan doen om de 
trofee opnieuw in eigen rangen te houden. De resultaten die zij behaalden op de Belgische Kampioenschappen, 
doen ons alleen maar het beste vermoeden. We gaan ervoor! 
 
Een grote organisatie als de IPJO kan alleen maar succesvol verlopen, als we kunnen rekenen op heel wat 
vrijwillige helpers. Achter de schermen is het IPJO team al volop bezig met de voorbereidingen, maar zij kunnen 
dit niet alleen tot een goed einde brengen. Vandaar deze oproep. Wij zoeken helpers voor allerlei taken. Ik som ze 
even op: transport van materiaal en spelers, opbouw en afbraak in de sporthal, bewegwijzering in en naar de 
sporthal, shuttlecontrole en -bedeling, zaalcontrole, bonnetjesverkoop aan de kassa, verkoop van dranken en 
maaltijden, begeleiden van de provincies, contactpersoon voor de referee en umpires, begeleiden en/of bedienen 
van VIP’s tijdens VIP receptie, enz. Sommige van deze taken verlopen in shiften van 1h à 1h30, dus je kunt je ook 
opgeven voor één of meerdere uurtjes. Alle sympathisanten die badminton een warm hart toedragen, graag 
topkwaliteit bij de jeugd van op de eerste rij aan het werk willen zien, en zich graag vrijwillig inzetten, zijn van 
harte welkom in ons team. 
 
En last but not least kan je je hulp aanbieden bij de tornooicommissie. Wij organiseren elk jaar het Georges 
Rogiers tornooi (voor jeugd in de categorieën -11, -13 en -15) in oktober, de provinciale kampioenschappen voor 
volwassenen in november en de provinciale kampioenschappen voor jeugd en senioren in februari. De planning 
van deze tornooien gebeurt via de tornooiplanner van Virtual Reality. Wie hier al eens mee gewerkt heeft of 
denkt er snel mee weg te zijn, is ook meer dan welkom. Bij dergelijke evenementen komt veel voorbereidend 
werk kijken, maar ook op de tornooien zelf moeten we met een heel team de handen uit de mouwen steken.  Ook 
dan kunnen we nog hulp gebruiken. 
 
Wie meer wil dan alleen medewerker zijn, kan één van deze taken ook vorm geven als lid van de Raad van 
Bestuur. We kunnen immers altijd mensen gebruiken die de koers van de PBA mee willen uittekenen en 
strategisch willen denken.  
 
Hoe kan je je kandidaat stellen voor één of meerdere taken? Al wie zich geroepen voelt om onze bestuurders 
mee te ondersteunen in de commissies, mag zich zo snel mogelijk melden bij voorzitter Linda Schippers via 
linda.schippers@skynet.be. Zij geeft graag meer uitleg. En denk niet “Ik kan dat niet”, “Ik heb niet genoeg tijd” of 
“Ik ben te jong of te oud”. Met de juiste houding en wat inzet komt de rest wel vanzelf.  
 
Het PBA bestuur 

 
 
 

 
 
 

mailto:linda.schippers@skynet.be
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NNiieeuuwwss  vvaann  ddee  PPBBAA  sseelleeccttiiee    ––    PPaattrriicckk  BBrrooeecckkxx  
 

 

PBA SELECTIE SEIZOEN 2017 
-11     -9   

Agrawal Navya RABC   Croes  Flint De Klamp 

Gandhi Ruday RABC   Patteet Merel OLVE 

Gandhi Virat AIB   -15     

Hofmans Mulan BACCS   De Sitter Michiel OLVE 

Khimani Annisha OLVE   Lou Hanlin OLVE 

Lenaerts Mathis Klein Boom   Luijten Laura Baret 

Melis Micah Brasschaat   Proost Merel Turnhout 

Patteet Viktor OLVE   Shah Khushi RABC 

Van Dessel Jelle BC Klein Boom   Shah Nishant AIB 

Van Dessel Quinten OLVE   Shah Samarth BACSS 

Van Wonterghem Tammi Zwijndrecht   Van De Ven Lars Beerke 

Verbist Rune OLVE   Van Reusel Tom Geelse  

Verhaegen Ferdinand Klein Boom   Van Wouwe  Kaat Plumula 

    Verbist Robbe OLVE 

 

-13       -17     

Ahuja Arnav AIB 
 

Born Mats OLVE 

Broeckx Femke Rita Serveert   Cabije Eubil Shannon OLVE 

Croes Matts De Klamp   Cauwenbergh Evelien    BC Amateurs 

Gorteman Jenna Klein Boom   De Sitter Robbe OLVE 

Luijten  Thomas Baret   Rymenans Sarah Rita Serveert 

Nuyts Jen t Beerke   Smet Jens Plumula 

Patteet Lars OLVE   Van Wouwe Ine      Plumula 

Pooters Lore Amateurs   Van Wouwe Ine      Plumula 

Sadhani Aarya AIB   
   Savani Darsh OLVE   
   Stuyver Stijn Smash   
  

  

Van Hoof  Julie Zoersel         

Vancamp Kyan Klein Boom         

 
 

 

BK Jeugd 2017 te Lokeren – een voltreffer ! 

De Belgische Kampioenschappen voor de Jeugd werden op alle gebied een editie om niet snel te vergeten.  
 
In de eerste plaats omwille van de vlekkeloze organisatie door BC Lokeren. Puik werk van David Bauwens en zijn 
team !  
 
Maar natuurlijk ook door de vele knappe wedstrijden die er gespeeld werden, en daar hebben onze PBA-spelers 
zeker hun steentje toe bijgedragen. Het palmares waar ze mee naar huis konden was dan ook subliem. Een heel 
dikke proficiat aan al onze spelers, aan de coaches en aan onze trouwe supporters die onze spelers weer 
schitterend gesteund hebben. PBA: een prachtig team ! 
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Laat ons eerst even de (ex-)PBA’ers in de bloemetjes zetten die bij de U19 speelden: brons voor Sashvat Shah in 
de enkel, zilver voor Stein Bondroit in de dubbel, zilver voor Joke De Langhe in de enkel en zelfs goud voor 
diezelfde Joke en Steffi Van de Vel in de dubbel ! Zij speelden stuk voor stuk schitterende wedstrijden en zijn 
zowel op als naast het veld een prachtig voorbeeld voor onze jongere spelers !  
 
De U11 dan. We wisten het al langer, maar het werd weer bevestigd: wat een goeie spelertjes hebben we daar. In 
de enkel jongens stonden er zowaar zelfs 4 PBA’ers in de halve finale!  
Even opsommen: Viktor Patteet: goud in enkel, dubbel en mix. Rune Verbist: zilver in enkel, goud in dubbel en 
zilver in mix. Jelle Van Dessel: brons in enkel en mix. Quinten Van Dessel, ook al brons in enkel en mix. Tammi Van 
Wonterghem: goud in mix en brons in dubbel. Annisha Khimani: brons in dubbel en mix. En dan hadden we ook 
nog Mathis Lenaerts die als eerstejaars een meer dan verdienstelijke partij speelde tegen een sterke 
tegenstander. De toekomst van de PBA is met deze verzekerd ! 
 
Al even mooie resultaten bij de U13. Zo haalde Matts Croes in de enkel als eerstejaars knap de 3de ronde na 
enkele schitterende partijen. Arnav Ahuja deed nog ietsje beter en werd in de kwartfinale afgestopt door de 
latere winnaar. Maar het was Jen Nuyts die doorstootte tot de finale en met een mooie zilveren medaille naar 
huis mocht. In het dubbel zagen we 2 duo’s doorgaan tot de kwartfinale : Lars Patteet–Thomas Luijten en Matts 
Croes-Arnav Ahuja. Maar ook hier was het Jen die met zijn Limburgse collega Jonah Quintens doorging tot de 
finale en deze ook al winnend kon afsluiten. Schitterend parcours ! In de mix haalde Lore Pooters (met Yannick 
Bauwens) de kwartfinale en in de dubbel samen met Femke Broeckx kon ze met goud naar huis ! Nog niet genoeg 
voor Lore, want ook in de enkel bereikte ze knap de halve finale: weer brons ! Jen Nuyts en Femke Broeckx deden 
het ook uitstekend in de mix. De finale werd een mooie wedstrijd waar de tegenstand nét iets sterker was, al was 
het verschil deze keer niet groot. Knappe prestatie ! Voor Femke was het nog niet gedaan want ook in het enkel 
behaalde ze een 2de gouden medaille na een mooie finale ! Proficiat iedereen ! 
 
Bij de U15 enkel haalden Hanlin Lou de 2de ronde, Samarth Shah en Tom Van Reusel de 3de ronde en Lars Van de 
Ven knap de kwartfinale. Diezelfde Lars deed in het dubbel nog beter: de halve finale werd verloren van de latere 
winnaars, maar leverde wel mooi een bronzen medaille op ! Bij de meisjes enkel haalden Kaat Van Wouwe en 
Merel Proost de 2de ronde, Laura Luijten was het best op dreef want haar tornooi eindigde pas in de 3de ronde. 
 
Het dubbeltornooi bij de U17 eindigde voor Jens Smet en Eubil Cabije in de 3de ronde, al gaven ze zich daar niet 
gemakkelijk gewonnen ! Bij de meisjes enkel zaten Evelien Cauwenbergh, Sarah Rymenans, Ine Van Wouwe en 
Steffi Van De Vel allemaal in dezelfde tornooihelft, zodat ze mekaar hier en daar tegenkwamen. Steffi won eerst 
van Sarah, nadien in de halve finale van Ine (dus brons voor Ine) en uiteindelijk speelde ze de finale die een mooie 
zilveren medaille opleverde. Bij de jongens enkel een minder leuke loting voor Jens Smet en Mats Born, want ze 
moesten het in de eerste ronde al tegen elkaar opnemen. Een superparcours daar van Eubil Cabije: hij bleef maar 
winnen wat leidde tot een knappe finale en een zilveren medaille ! Klasse ! Ook in de dubbel meisjes werden 
weer medailles gescoord: Sarah Rymenans met Ine Van Wouwe haalden de halve finale (brons). Evelien 
Cauwenbergh wilde nog iets langer spelen en haalde met Joalien Croux de finale die nog vlot werd gewonnen 
ook. Blinkend goud was voor haar ! 
 
Als je de tel bent kwijtgeraakt: 7 x goud, 6 x zilver en 9 x brons voor onze PBA-selectiespelers ! We zullen zelden 
beter hebben gedaan ! 
Een schitterend resultaat waar hard voor is gewerkt door onze spelers en het  
voltallige PBA-trainersteam en hoofdtrainer Jeroen Verhulst. Het geeft alleen  
maar meer goesting om op deze weg verder te gaan. 
 
Bedankt allemaal voor dit onvergetelijke weekend !  
 
PB 
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VVeerrssllaaggeenn  JJeeuuggddcciirrccuuiitt  SSeeiizzooeenn  22001166--22001177    ––    KKaatthhlleeeenn  DDuurréé  

 

   Type Club Sporthal -10 -11 -13 -15 -18 
Dub- 
bels 

JAN za 06 J-Tornooi Brons  W&L Ivo Van Damme Herent       

 za 27 JCC De Klamp       JD-MD 

 FEB zo 04 JCC Zwijndrecht       JD-MD 

 za 24 J-Tornooi Zilver West Vlaanderen Den Oosthoek De Panne       

 zo 25 J-Tornooi Zilver West Vlaanderen Den Oosthoek De Panne       

 zo 25 JCC   Waverse Bruultjeshoek, OLV Waver      JD-MD-GD 

MRT za 03 JCC 
  De Nekker- niet 

bevestigd  
 De Nekker, Mechelen         JD-MD 

 za 10 JCC Bacss       JD-MD 

 za 17 J-Tornooi Brons  De Pinte Sporthal OCP De Pinte       

APR za 21 J-Tornooi Brons  Buggenhout De Pit Buggenhout       

 zo 22 JCC  Plumula   ‘t Breeven, Bornem      JD-MD 

 zo 29 JCC Noorderwijkse BLOSO Herentals      JD-MD 

MEI za 05 J-Tornooi Zilver Oupeye Hermalle sous Argenteau       

 zo 06 J-Tornooi Zilver Oupeye Hermalle sous Argenteau       

 

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

 
 
OLVE PBA JCC – 11 november 2017 
 
Het Olve‐jeugdcircuit was dit jaar zeker weer een succes vooral dankzij de goede medewerking van iedereen 
aanwezig. Er waren minder spelers dan vorig jaar aanwezig: zo ongeveer 130. De dubbeldiscipline had maar 
ongeveer 1/5e van de totale inschrijvingen, wat natuurlijk zeer spijtig is. Desalniettemin was er een gezellige sfeer 
in de zaal en verliep alles zonder veel problemen. Het zoeken van medewerkers verliep wat stroef maar we 
hadden er net genoeg op voorhand geregeld en tijdens het toernooi kwamen er nog aangekondigde helpers 
kijken waardoor we op elk moment handen genoeg hadden, soms zelfs te veel… 
Er waren in totaal 5 afwezigheden – gelukkig (of ongelukkig) allemaal de avond voordien gemeld. 
Door de afwezigheid van één van deze spelers had De Kaey Adriaan in 1113JDB geen dubbelpartner meer. Hier 
hebben we dan dankzij Kathleen Duré op het toernooi zelf nog een dubbelpartner voor gevonden. Eén speelster 
had zich nog voor de loting uitgeschreven en wou zich na de loting toch weer opnieuw inschrijven wat niet meer 
mogelijk was. Zij kwam op het toernooi ook nog kijken of er nog plaats was  
maar tot haar spijt was iedereen op tijd gekomen en is er dus geen plek vrij gekomen. Tegen volgend jaar willen 

we zeker het toernooi verbeteren door te kijken naar wat kleinere puntjes zoals: • Door de vernieuwing van de 
palen was het opstellen van de minibad veldjes wat moeilijker en hebben we Duck tape gebruikt om het net vast 
te hangen. We gaan eens horen bij de gemeente of er misschien een ringetje extra aan de palen kan gehangen 
worden.  

• Velen kwamen bij de post van inschrijvingen vragen om uit te schrijven, volgend jaar willen 
we dus een bordje plaatsen met “inschrijven” en “uitschrijven”. 

• De schoenovertrekken voor in de zaal kregen veel positieve feedback van de ouders en volgend jaar bestellen 
we er meer.  

• Er was nog heel veel vraag om in te schrijven na de loting. Volgend jaar zetten we op de brief: “Na loting worden 
geen inschrijvingen meer geaccepteerd!” We hopen dat veel clubs hierin volgen zodat het inschrijfproces vlotter 
verloopt en dat er veel meer inschrijvingen op voorhand gebeuren in plaats van op het laatste moment. 

• Dit jaar hadden we de dubbels van ‐11 en ‐13 samen gezet en A en B apart gehouden. Hiervoor hebben we een 
opmerking gekregen dat er een jongen voor het eerst toernooi speelde en direct tegen spelers moest spelen die 
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al wat langer meedraaien in de toernooien. Volgend jaar verkiezen we om de dubbels ‐11DB en ‐13DB toch apart 
te houden of zetten we deze samen met de A‐reeks van dezelfde leeftijd. Wat meer dubbel inschrijvingen zou ook 
helpen natuurlijk. 

• Al zijn de sleutelhangers voor de winnaars veel duurder, toch hebben de winnaars vaak liever een medaille. Ik 
wil zeker Luc Colijn bedanken voor het organiseren van het toernooi. Kathleen Duré wil ik bedanken voor haar 
hulp met de begeleiding hierbij. En dan wil ik zeker ook iedereen bedanken die is komen tellen, opstellen en 
opruimen voor hun inzet om toch op een vrije dag uit hun bed te komen en te helpen.  
Rutger. 

Winnaars (in rood aangeduid = niet gespeeld) 
 

Winnaar A Finalist A 

09JE Croes Flint  BC De klamp  Martens Xandro BC De klamp 

11JEA  Van Dessel Quinten  OLVE  Van Opstal Alex  BC Klein Boom 

13JEA  Croes Matts  BC De klamp  Savani Darsh  OLVE 

15JEA  Hofmans Timon  BACSS  Van Heurck Elias  Rita Serveert 

18JEA  Sheth Aadit  AIB  Dugar Ayush  OLVE 

09ME De Weerdt Cella  BC Klein Boom  Hendrickx Louise  BC Klein Boom 

11MEA  Agrawal Navya  RABC  Patel Ziya  OLVE 

13MEA  Van Hoof Julie  BC ZOERSEL  Sanghvi Disha  OLVE 

15MEA  Schrooten Marie  OLVE  De Jonghe Yael  OLVE 

18MEA Maerevoet Ine  BC De klamp  Van Den Eynde Tinne  Tornado Lier 
11JDA 

    
13JDA  Van Dessel Jelle  BC Klein Boom  Croes Matts BC De klamp 

 Van Dessel Quinten  OLVE  Pede Mylan  Rita Serveert 

 
 

15JDA 
    

18JDA  Shah Arnav  AIB  Hofmans Timon  BACSS 

 Shah Aarya  OLVE  Nauwelaerts Bram  OLVE 
11MDA 

    
13MDA  Sanghvi Disha  OLVE  Baeyaert Indy  E.B.C. 

 Kshirsagar Gehna  OLVE  Veraart Evi  E.B.C. 
15MDA 

    
18MDA Schrooten Marie  OLVE  Staeljanssens Ellen  Rita Serveert 

 De Jonghe Yael  OLVE  Van Den Eynde Tinne  Tornado Lier 
 

Winnaar B Finalist B 

11JEB  Lenaerts Mathis  BC Klein Boom  Van Poppel Brent  Geelse BC 

13JEB  Kshirsagar Aalap  OLVE  Klaessen Xander  OLVE 

15JEB  Shawla Chris  BACSS  Paredis Gil  OLVE 

18JEB  Ouazry Senne  BACSS  Willems Milan  OLVE 

11MEB Hofmans Mulan  BACSS  Van Haesbroeck Inne BC Klein Boom 

13MEB  Baeyaert Indy  E.B.C.  Veraart Evi  E.B.C. 

15MEB  Gandhi Hiya  AIB  Verstrepen Sara  Tornado Lier 
18MEB 

    
11JDB 

    
13JDB  Lenaerts Mathis  BC Klein Boom  De Kaey Adriaan  Rita Serveert 

 Verhaegen Ferdinand  BC Klein Boom  Savani Raj  BACSS 
15JDB 

    
18JDB 

    
11MDB 

    
13MDB 

    
15MDB 

    
18MDB 
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Na het jeugdcircuit van Olve zijn volgende spelers A geworden zijn. Proficiat! 

Wel door te winnen, ofwel door 3 keer 3 wedstrijden te winnen, rekening houdend met vorige jeugdcircuits. 
 

50290622 Kshirsagar Aalap OLVE 13JEB (2006) 

50750526 Baeyaert Indy E.B.C. 13MEB (2005) 

 Shawla Chris Bacss 15JEB (2004) 

50684876 Ouazry Senne Bacss 18JEB (2002) 

50860097 Philibert Robbe Tornado Lier 13JEB (2005) 

AIB 52 Shah Sachi AIB 13MEB (2005) 

AIB 72 Sheth Aadit AIB 15JEB (2002) 

 
Clubranking na Olve: 

 

Olve  1317  Noorderwijkse 169  Brasschaat  42 
Klein Boom 652  BD Opslag  166  Spinshuttle 40 
De Klamp  379  E.B.C  159  De Nekker  35 

Rita Serveert 374  Rijckerack 156  Poona  30 
Bacss 347  Tornado Lier  152  Smash 15 
RABC  333  Duffel  143  De Pluim 9 
AIB  300  Geelse.  99  Lintse Pluimvreters 8 

Zwijndrecht  246  Zoersel  80  Baret 7 
Herentalse BC  213  Dropke  79  Merksplas 4 

Plumula 170  Waverse BC  55  Olympia 0 
 

 
PBA JCC Rita Serveert 2017 
 

Na een jaar er tussenuit was Rita Serveert opnieuw de gastheer voor het PBA-jeugdcircuit in de sporthal van Sint-
Rita. Het voltallige bestuur van Rita Serveert stond paraat voor de organisatie. Het eerste hoogtepunt van de dag 
kwam er nog voor de eerste wedstrijd was gespeeld. De doos koekjes van Kathleen werd heel goed ontvangen 
aan de wedstrijdtafel!  
 

Een dikke 150 jeugdspelers kwamen trots en met verve hun clubkleuren verdedigen. Opvallend hierbij was wel 
dat nog steeds veel spelers zich voor slechts één discipline inschrijven, meestal enkel. Ook wanneer er binnen de 
club nog leeftijdsgenoten zijn die deelnemen. Een aantal afzeggingen werden op voorhand aangekondigd. 
Jammer genoeg kregen we ook de dag zelf nog 2 telefonische afzeggingen en kwamen er 2 jeugdspelers niet 
opdagen. Gelukkig was er voldoende flexibiliteit in de poules en zorgde dit voor niet te veel problemen.  
 

Drie punten ter verbetering vielen op. Als eerste liep er iets mis bij de 11JEA, waar er ondanks voldoende 
terreinen een vertraging van meer dan een half uur werd opgelopen. De oorzaak hiervan kan zijn dat er in de 
tweede sporthal werd gespeeld, waarop er vanop de wedstrijdtafel geen zicht is. Dit moet volgend seizoen beter 
gemonitord worden. De vertraging werd ingehaald tijdens de twee volgende uren dankzij goede ingrepen van 
Kathleen. Een tweede probleem was het aantal tellers. Ondanks oproepen op voorhand was de opkomst van 
tellers beperkt en moest er aan ouders gevraagd worden om een handje toe te steken. Een laatste minpunt is de 
kwaliteit van de belijning en de verlichting in de tweede sporthal. Hier werden regelmatig opmerkingen over 
gemaakt, maar dit is iets waar Rita Serveert helaas weinig tot niets aan kan doen.  
 

Na het harde labeur op het terrein, kon er iets gegeten of gedronken worden in de cafetaria, waar een aantal 
vrijwilligers voor een feilloze organisatie en lekkere pannenkoeken en cake zorgden. Zonder vrijwilligers zou er 
geen jeugdontmoeting zijn en alle vrijwilligers verdienen een grote medaille voor de hulp.  
 

Nogmaals dank aan Kathleen Duré voor de ondersteuning tijdens de voorbereiding en ter plaatse. Volgend jaar zal 
Rita Serveert met veel plezier opnieuw van de partij zijn in het jeugdcircuit en we hopen jullie daar dan allemaal 
terug te zien met dezelfde inzet!  
 

Bruno Van de Vel 
Jeugdverantwoordelijke Rita Serveert 
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Na het jeugdcircuit van Ria Serveert zijn volgende spelers A geworden zijn. Proficiat! 

Wel door te winnen, ofwel door 3 keer 3 wedstrijden te winnen, rekening houdend met vorige jeugdcircuits. 
 

50661760 Verhaegen Ferdinand BC Klein Boom 11JEB (2008) 

50804650 Veraart Evi E.B.C. 13MEB (2005) 

 
Clubranking na Rita Serveert: 

 

Olve  1460  BD Opslag  196  Brasschaat  53 
Klein Boom 745  Noorderwijkse  169  De Nekker  49 

Rita Serveert 545  Tornado Lier 164  Spinshuttle 45 
De Klamp  487  Rijckerack 156  Poona  38 

Bacss 417  Duffel 155  Smash 15 
RABC  401  Plumula 134  De Pluim 9 
AIB  348  Geelse.  121  Lintse Pluimvreters 8 

Zwijndrecht  312  Zoersel  92  Baret 7 
Herentalse BC  213  Dropke  86  Merksplas 4 

E.B.C  206  Waverse BC  55  Olympia 0 
 
 

 

1155ee  PPBBAA  RReeccrreeaanntteenntteeaammoonnttmmooeettiinngg!!  ––  PPBBAA  
 

Op zondag 7 januari 2018 van 12 tot 19 uur 

Plaats van gebeuren: 

Sporthal “ ZWIJNDRECHT “ !  Fortlaan 10 te 2070 Zwijndrecht 

 
Een team heeft een naam (liefst iets ludiek) en bestaat uit 2 heren en 2 dames, allen met een R-statuut 
(recreantenstatuut). Men hoeft dus geen lid te zijn van Badminton Vlaanderen.  
 

Per ronde speelt elk team tegen 2 andere teams: eerst 1HD en 1DD en daarna 2GD tegen een ander team. 
Op het einde van iedere ronde wordt een nieuwe gevormd in functie van de sterkte van de teams. Ook een 
verliezend team heeft er belang bij zoveel mogelijk punten te scoren. Elk lid van een team speelt dus 2 
wedstrijden per ronde zodat op het einde van de dag iedere deelnemer minstens 6 wedstrijden heeft afgewerkt.  
Er wordt gespeeld naar twee games van 21 punten zonder verlenging. Na elke ronde is een pauze voorzien 
van 10 minuten.  
Op het einde is een prijs voorzien voor de winnaars.  
 

Er worden maximaal 32 teams toegelaten. Er is ook een gratis tombola voorzien. 
Het inschrijfgeld bedraagt €20 per deelnemend team en is ter plaatse te betalen door de 
teamverantwoordelijke.  
 

Inschrijven kan bij Luc Van den Heuvel uitsluitend per e-mail via het adres vandenheuvel.luc@skynet.be 
met vermelding van de teamnaam. Een club kan meer dan één team inschrijven!  
De sluitingsdatum van de inschrijvingen is dinsdag 2 januari 2018. 
 

Alle teams worden op 7 januari om 11u30 in de sporthal verwacht. Be there! 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:vandenheuvel.luc@skynet.be
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JJeeuuggddcciirrccuuiitt  SSeeiizzooeenn  22001166--22001177    ––    KKaatthhlleeeenn  DDuurréé  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeugdontmoeting 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Zaterdag 27 januari 2018 
Sporthal EDU- SPORT  

Broeder Frederikstraat 3,  

2170 Merksem (Antwerpen) 

Van 09u00 tot 19u00  

Reeksen:  
Minibad: Geboren in 2010 of later  
Min 11: geboren in 2009 of 2008  
Min 13: geboren in 2007 of 2006  
Min 15: geboren in 2005 of 2004  
Min 18: geboren in 2003, 2002 of 2001  

Opgesplitst in:  
Reeks A en B in -11, -13, –15 en -18:  
meisjes enkel, jongens enkel,  
meisjes dubbel, jongens dubbel  

Inschrijvingen, d.m.v. bijgevoegd formulier, en 
uitsluitend per E-mail: 

Voor: Zaterdag 13 januari 2018 
Naar: 

E-mailadres: bcdeklampjeugd@hotmail.com 
Telefoon: 0479/28.88.94 

Lottrekking: dinsdag 16 januari 2018 
Om: 19u30 Te: Gulden Vliesstraat 1, Willebroek 

Dopingverantwoordelijke : Tiffany Aps 

o
pingverantwoordelijke : Tiffany Aps  

 

Reglementen: 
- De ontmoeting staat open voor leden van Badminton 

Vlaanderen 
- met een klassement D in het enkelspel en niet-leden 
- Niet-leden zijn niet verzekerd en spelen dus OP EIGEN 

RISICO 
- Inschrijven kan enkel via clubs uit de provincie Antwerpen. 
- De voorronden worden in poules gespeeld, daarna poules 

of KO. 
- Deelname kan enkel in de eigen leeftijdscategorie, met 
- uitzondering van door de PBA-selectieverantwoordelijke 
- geselecteerde spelers. 
- 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 

 

 

Inschrijvingsgeld: € 3,50 voor 1 discipline, 
€ 5,50 voor 2 disciplines. 

Te betalen per inschrijvende club 
Op rekening nr: 880-2348401-78 

van BC De Klamp vzw met vermelding 
JCC + clubnaam 

Tornooileider : Els Duré 
TEL: 0479/28.88.94 
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Jeugdontmoeting 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

Zondag 04 februari 2018  

Sporthal Zwijndrecht 
Fortlaan 10,  

2070 Zwijndrecht 

Van 09:00 tot 19:00 uur 
 

Reeksen:  

MiniBad: geboren in 2010 of later  

Min 11: geboren in 2009 of 2008  

Min 13: geboren in 2007 of 2006  

Min 15: geboren in 2005 of 2004  

Min 18: geboren in 2003 2002 2001  

Opgesplitst in:  

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

meisjes enkel, jongens enkel,  

meisjes dubbel, jongens dubbel  

Voor Minibad geldt:  

alleen jongens enkel en meisjes enkel.  

Inschrijvingen: d.m.v. bijgevoegd formulier, en 

uitsluitend per E-mail,  

voor: zondag 21januari 2018  

Naar: Patrick van den Bemt  

Emailadres : jeugd@bczwijndrecht.be  

telefoon: 0476 62 3398  

Tornooileider: Patrick van den Bemt 

Tel 0476 62 3398 

Lottrekking: woensdag 24 januari 2018  

Om: 20:00 uur  

Te: Nachtegalenlaan 10, 2070 Zwijndrecht 

Dopingverantwoordelijke: Katrien Meiresonne 

Reglementen: 
- De ontmoeting staat open voor leden van Badminton 

Vlaanderen met een klassement D en niet-leden  
- Niet-leden zijn niet verzekerd en spelen dus OP EIGEN RISICO 
- Inschrijven kan enkel via clubs uit de provincie Antwerpen. 
- De voorronden worden in poules gespeeld, daarna poules of 

KO. 
- Deelname kan enkel in de eigen leeftijdscategorie, met 

uitzondering van door de PBA-selectieverantwoordelijke 
aangewezen spelers. 

- 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 

 

 

Inschrijvingsgeld: € 3,50 voor 1 discipline, 

€ 5,50 voor 2 disciplines te betalen per  

inschrijvende club  

Op rekening nr. BE49- 860-1107635-71 

van BC Zwijndrecht met vermelding van PBA 

JCC + clubnaam 
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              JJeeuuggddccoommppeettiittiiee  ––  SSiigguurrdd  DDiieelleemmaann  

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 sigurddieleman@gmail.com. 
 
 

VVoollwwaasssseenneennccoommppeettiittiiee  ––  LLuucc  BBaall  

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 

luc.bal@aquafin.be. 
 
 

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 uw evenement niet aan mij, Luc, te bezorgen. Dit laat u toe , op het einde 
van het jaar, in aanmerking te komen voor subsidies. Vergeet ook niet de Recreantenontmoetingen te 
melden aan BadVla met het formulier C901 (kijk bij C910). Dit zorgt er voor dat uw evenement zal 
opgenomen worden op hun Website . 
 
  

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. 

 
 

 

 

 

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 

 

 

http://www.badmintonvlaanderen.be/sport/events.aspx?id=C2D851BD-EC01-40AA-AC7C-E10451EF222E&tlt=3
http://www.badmintonvlaanderen.be/sport/events.aspx?id=C2D851BD-EC01-40AA-AC7C-E10451EF222E&tlt=2
http://www.badmintonvlaanderen.be/sport/events.aspx?id=C2D851BD-EC01-40AA-AC7C-E10451EF222E&tlt=2
http://www.badmintonvlaanderen.be/sport/events.aspx?id=C2D851BD-EC01-40AA-AC7C-E10451EF222E&tlt=1
mailto:sigurddieleman@gmail.com
http://www.badmintonvlaanderen.be/sport/events.aspx?id=D93CDEDD-E515-4F16-B41E-413173BDAC4C&tlt=2
http://www.badmintonvlaanderen.be/sport/events.aspx?id=D93CDEDD-E515-4F16-B41E-413173BDAC4C&tlt=3
http://www.badmintonvlaanderen.be/sport/events.aspx?id=D93CDEDD-E515-4F16-B41E-413173BDAC4C&tlt=1
mailto:luc.bal@aquafin.be
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
http://www.badmintonvlaanderen.be/sport/event.aspx?id=90650DA1-D526-431F-9A86-ED7130161E25&event=2
http://www.badmintonvlaanderen.be/sport/event.aspx?id=90650DA1-D526-431F-9A86-ED7130161E25&event=3
mailto:vandenheuvel.luc@skynet.be
http://www.badminton-pba.be/Badminton/files/PBA/competitie/volwassenencompetitie/2015-2016/PBASeniorencompetitiereglement2016.pdf
http://www.janvanbouwel.be/
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PPBBAA  BBooeetteess  22001166--22001177  

Boetes worden uitgedrukt in boetepunten. De waarde van een boetepunt is door de Belgische 
Badminton Federatie, vastgelegd op €2,00 (sinds 28/6/16). Boetes dienen binnen de 30 dagen 
na het uitschrijven van de boete gestort te zijn op het rekeningnummer  BE15 9731 3864 1730, 
met vermelding van club en referentienummer. Administratieve boetes, die aangerekend 

worden, zijn gelijkgesteld aan 5 boetepunten of € 10,00.  terug  
 

VOOR VOLWASSENENCOMPETITIE 

Nr. Beschrijving Art. BP € 

1 
Administratieve vergoeding voor het te laat toekomen van inschrijvings- en/of 
inlichtingsformulieren 

*** 100 200,00 

2 
Terugtrekken van een ploeg tussen de sluitingsdatum van de inschrijvingen en de 
uitgave van de competitiekalender 

23,2 15 30,00 

3 
Terugtrekken van een ploeg tussen de uitgave van de competitiekalender en de 
eerste te spelen ontmoeting 

23,3 30 60,00 

4 Terugtrekken van een ploeg tijdens de competitie 23,4 40 80,00 

5 Misbruik of valse verklaringen i.v.m. kalender- wijzigingen en uitstel 27/28 50 100,00 

6 Niet deelnemen met een volledige ploeg aan eindtornooien & testontmoetingen 34/35 50 100,00 

7 Opstellen van een niet-speelgerechtigde speler 44 30 60,00 

8 
Deelnemen aan een ontmoeting met een onvolledige ploeg (per niet-gespeelde 
wedstrijd) 

57 5 10,00 

9 Foutief opstellen van een speler 58 20 40,00 

10 Foutief samenstellen van een ploeg 58 20 40,00 

11 Onverwittigde forfait 63,3 30 60,00 

12 Verwittigde forfait - minstens 48 uur vóór het voorziene aanvangstijdstip 63,3 20 40,00 

13 Onvolledig, foutief of onduidelijk invullen of verlies van een ontmoetingsformulier 75,5 5 10,00 

14 Te laat invullen van de detailuitslag op www.toernooi.nl 75,8 10 20,00 

15 Te laat bevestigen van de detailuitslag op www.toernooi.nl 75,8 10 20,00 

16 Niet aanduiden van een wedstrijdleider 80,5 5 10,00 

17 
Niet aanduiden van een wedstrijdleider & betwisting van verloop of uitslag van de 
ontmoeting 

80,5 5 10,00 

 

Voor de boetes van type 13 en 17 worden eerst verwittigingen gestuurd naar de ploegkapitein en het clubsecretariaat. Pas bij 
een volgend vergrijp van hetzelfde type door dezelfde ploeg wordt een boete gegeven. Voor alle andere boetes wordt er 
onmiddellijk gesanctioneerd. Er gaat steeds een kopie naar het clubsecretariaat van de betrokken ploeg, de voorzitter, de 
competitieverantwoordelijke, de ploegkapitein, de PBA sportcommissie en de PBA penningmeester. 

 

VOOR JEUGDCOMPETITIE 

Nr. Beschrijving Art. BP € 

1 
Administratieve vergoeding voor het te laat toekomen van inschrijvings- en/of 
inlichtingsformulieren 

*** 50 100,00 

2 
Terugtrekken van een ploeg tussen de sluitingsdatum van de inschrijvingen en de 
uitgave van de competitiekalender 

23,2 12 24,00 

3 
Terugtrekken van een ploeg tussen de uitgave van de competitiekalender en de 
eerste te spelen ontmoeting 

23,3 17 34,00 

4 Terugtrekken van een ploeg tijdens de competitie 23,4 30 60,00 

5 Misbruik of valse verklaringen i.v.m. kalender- wijzigingen en uitstel 26/27 25 50,00 

6 Opstellen van een niet-speelgerechtigde speler 33 15 30,00 

7 Foutief opstellen van een speler 44 10 20,00 

8 Foutief samenstellen van een ploeg 44 10 20,00 
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EDDY VERBIST 
Wedstrijd- 
functionarissen 
0498/ 40.28.90 
eyyi.verbist@skynet.be 

9 Onverwittigde forfait 54,3 15 30,00 

10 Verwittigde forfait - minstens 48 uur vóór het voorziene aanvangstijdstip 54,3 10 20,00 

11 Onvolledig, foutief of onduidelijk invullen of verlies van een ontmoetingsformulier 64,5 2,5 5,00 

12 Te laat invullen van de detailuitslag op www.toernooi.nl 64,7 5 10,00 

13 Te laat bevestigen van de detailuitslag op www.toernooi.nl 64,7 5 10,00 

14 Niet aanduiden van een wedstrijdbegeleider 63,3 10 20,00 

15 Deelnemen a.e. ontmoeting met onvoldoende ploeg (per niet gespeelde wedstrijd)  5 10,00 

16 Administratieve boete  5 10,00 
 

Voor boete 11 wordt eerst een verwittiging gestuurd naar de ploegkapitein en het clubsecretariaat. Pas bij een volgend 
vergrijp van hetzelfde type door dezelfde ploeg wordt een boete gegeven. Voor alle andere boetes wordt er onmiddellijk 
gesanctioneerd. Er gaat steeds een kopie naar het clubsecretariaat van de betrokken ploeg, de voorzitter, de 
competitieverantwoordelijke, de ploegkapitein, de PBA sportcommissie en de PBA penningmeester.  
 

PPBBAA  BBeessttuuuurr  &&  mmeeddeewweerrkkeerrss  
 

Dagelijks Bestuur PBA 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Commissievoorzitters 
 

LINDA SCHIPPERS  Jeugdcircuit / Reglementencommissie / Tornooiorganisatie 
IRIS HEYMANS  Communicatie 
PATRICK BROECKX Jeugdtrainingscommissie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

LINDA SCHIPPERS 
Voorzitter / JCC / Website 

/ Tornooien / Reglementen 
03/321.82.29 
linda.schippers@skynet.be 

PATRICK BROECKX 
Secretaris / Communicatie 

Jeugdtrainingscommissie 
0472/ 29.27.41 
patbroeckx@hotmail.com 

IRIS HEYMANS 
Ondervoorzitter 
 / Communicatie & PR 
 0493/ 18.09 01 
iris.heymans@gmail.com 

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

LUC BAL 
Sportcommissie 
 
0472/ 96.79.78 
luc.bal@aquafin.be 

LUTGARDE SYMONS 
Vergaderzalen / Sportcom. 
Dames / Gemengd Compet 
015/ 55.97.59 
lutgarde.symons@skynet.be 

SIGURD DIELEMAN 
Assistent Sportcommissie / 
Jeugdcompetitie 
03/ 326.27.30 
sigurddieleman@telenet.be 

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

 BRUNO WUYTS 
Penningmeester 
014/ 41.63.82 
bruno.wuyts@corladvies.be 
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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
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