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VVoooorrwwoooorrdd  ––  LLiinnddaa  SScchhiippppeerrss  

Beste spelers en sympathisanten, 
 
De krokusvakantie ligt al ver achter ons en de paasvakantie is van start gegaan. Veel wintersporters hebben hun 
hartje in de bergen kunnen ophalen of zijn daar volop mee bezig. Hopen zijn de examenresultaten goed 
meegevallen. De lente is ondertussen ook officieel begonnen, dus we kijken uit naar bomen en bloemen in volle 
bloei. 
 
In deze brief vertellen we waar onze jeugd mee bezig is. Het jeugdcircuit draait nog op volle toeren. Heel wat spelers 
hebben zich kunnen opwerken naar de A reeks. Onze jeugdselectie heeft er succesvolle jeugdkampioenschappen en 
tornooien op zitten. Zij bereiden zich stilaan voor op de IPJO in Ieper. 
 
Belangrijk is dat we nog op zoek zijn naar extra trainers om met onze spelers aan de slag te gaan. Een vacature met 
meer info vind je verderop in deze nieuwsbrief. 
 
Ik vraag speciale aandacht voor de tekst rond de competitie. Sigurd legt jullie nog eens extra uit hoe we moeten 
omgaan met ontmoetingsformulieren en hoe ook ploegkapiteins uitslagen kunnen invullen. Hij licht tevens een tipje 
van de sluier op in verband met de reeksindelingen voor volgend seizoen. 
  
In heel wat reeksen kennen we de kampioenen, maar op diverse plaatsen moet nog hard gevochten worden om de 
laatste punten bij elkaar te sprokkelen om de beker binnen te halen. Ik wens iedereen van jong tot oud succes bij 
deze laatste ontmoetingen. 
 
Vergeet niet in te schrijven bij Luc Van den Heuvel voor het seniorenfeestje dat op zaterdag 18 mei doorgaat in 
Edusport. Het belooft weer een gezellige avond te worden. Ook inschrijven voor de competitie van volgend seizoen 
kan al. Het formulier vind je verderop. 
 
Ik wens iedereen een fijne paasvakantie! 
 
Linda Schippers 
Voorzitter PBA vzw 
 

http://www.badminton-pba.be/
mailto:secretaris@badminton-pba.be
mailto:vandenheuvel.luc@skynet.be


  Infobrief  nr 4     / 2 

Belangrijke mededeling voor de Seniorencompetitie 
 

Door onverwachte problemen qua beschikbaarheid van sporthal EduSport in Merksem zijn alle wedstrijden van 
11 mei 2019 verplaatst naar zaterdag 18 mei (zelfde uren). Ook het seniorenfeestje is verplaatst naar 18 mei. 
Gelieve dit bericht aan je medespelers door te geven aub. 

MMeeddeeddeelliinnggeenn  vvaann  ddee  sseeccrreettaarriiss  ––  PPaattrriicckk  BBrrooeecckkxx  

Bestuursaanpassingen:  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.  
 
Het PBA secretariaat is vanaf september versterkt met Peter Kiekens, die mee zal zorgen voor de communicatie 
van en naar de clubs. We wensen Peter van harte welkom! Gelieve je mails, vragen, ... voor het PBA secretariaat 
steeds te sturen naar secretaris@badminton-pba.be. Zo ben je zeker dat je mail op een efficiënte manier wordt 
behandeld. 
 

Nieuwe umpires: Met onze oprechte felicitaties laten we weten dat Wim Croes (Antverpino Kon.), Laure De Kinder 
(Olve) en Peter Stevens (Olve) zich vanaf nu umpire kunnen noemen! 
 

 

Ine De Clerck en Piet Benoit, beiden A-trainer met vele jaren ervaring in 
badmintontraining hebben een handboek badminton geschreven: "Van Shuttle tot 
Smash". Het boek is bedoeld voor zowel clubtrainers, leerkrachten LO als sport-
animators, en staat dan ook al in de boekenkast van menig Vlaams en Nederlands 
trainer.  
 
Het behelst niet enkel techniek, tactiek, voetenwerk, en alle andere logische 
badmintonthema's, maar ook heel veel oefenstof, een apart hoofdstuk over de 
badmintonspeeltuin, een hoofdstuk over hoe je badminton best aanleert en hoe je 
een training/trainingsperiode opbouwt...  
Meer info:  Van-shuttle-tot-smash--Basisboek-badminton 
 
Het boek werd eind 2018 grondig herwerkt, geüpdatet, en er werd een lijvige 
digitale poot aangezet: via een website kunnen tools gedownload worden, filmpjes 

bekeken worden, extra informatie en oefenstof ,...  Een interview met de 2 schrijvers kan gevonden worden op de 
Facebookpagina van Badminton Vlaanderen. 
 

 

Volg ons ook via Facebook!  

JJeeuuggddcciirrccuuiitt  22001188  --  22001199  ––  KKaatthhlleeeenn  DDuurréé  

   TYPE CLUB -9 -11 -13 -15 -18 DUBBELS 

APR za 13 J-Tornooi Brons  Buggenhout       

 Zo 28 JCC Noorderwijkse      JD-MD 

MEI za 05/zo 06 J-Tornooi Zilver Oupeye       

 
Verder willen we ook nog eens uitdrukkelijk laten weten dat de leeftijdsgrenzen veranderd zijn! 

MINIBAD IS TERUG -9 IPV -10 
Dit is dus het volledige leeftijdsoverzicht Minibad = 2010 of later 

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

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

mailto:secretaris@badminton-pba.be
https://www.acco.be/nl-be/items/9789463441018/Van-shuttle-tot-smash--Basisboek-badminton
http://www.ariia.org/wearebadminton/pers/interview-ine-de-clerck-piet-benoit-van-shuttle-tot-smash/?_thumbnail_id=2072&fbclid=IwAR0F0rWvnBaCZu6ooWvFYZiRDPWV83YNb_waP1uRo_5pXf_2LnpI0qv8ysE
https://www.facebook.com/Badminton-PBA-vzw-459797724163262/?fref=ts
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Sinds de ontmoeting van De Klamp zijn er ook weer enkele nieuwe A-spelertjes! Dikke proficiat!  

Zij konden vanaf het jeugdcircuit van Waverse (24/02) in de A-reeks spelen. 

50550969 Verbraeken Roos Zwijndrecht 11MEB (2010) 

50890786 Martens Xandro Zwijndrecht 11JEB (2009) 

50261789 Vermeulen Wannes Noorderwijkse 13JEB (2007) 

50146785 Van De Velde Imke Zwijndrecht 13MEB (2008) 

Zwijndrecht 1 Boeye Niels Zwijndrecht 15JEB (2005) 

50852531 Pilaet Annelies Rita Serveert 15MEB (2005) 

50164317 Van Assche Tibo Brasschaat 18JEB (2004) 

50109834 Dockx Wendolien Bacss 18MEB (2002) 

 
Sinds de ontmoeting van Zwijndrecht zijn er ook weer enkele nieuwe A-spelertjes! Dikke proficiat!  

Zij spelen vanaf het jeugdcircuit van Plumula (03/03) in de A-reeks. 

50399640 Pilaet Robbe Rita Serveert 13JEB (2007) 

50435361 Soons Jaron Zwijndrecht 18JEB (2004) 

 
Clubranking na De Klamp + Zwijndrecht: 

 
Zwijndrecht  351  E.B.C. 36  Turnhout  5 
Rita Serveert  238  Smash  33  RABC 1 
Olve 220  Tornado Lier  31  Zoersel 0 
Klein Boom  166  Plumula 27  Herentalse 0 
Brasschaat  135  Poona 21  Waverse 0 
AIB  97  Duffel 18  Lintse Pluimvreters 0 
Noorderwijkse  88  BD Opslag  12  Spinshuttle 0 
De Klamp 71  Rijckerack  12  De Pluim  0 
Bacss 65  De Nekker 8  Baret  0 
Geelse  59  ’t Huirtuits Dropke 7  Merksplas  0 

      Olympia 0 

 
Verslag Jeugdcircuit bij BC De Klamp op zaterdag 26 januari 2019 
 
Voor de tweede keer mochten wij de spits afbijten in 2019. De leeftijdscategorieën wijzigden waardoor de 
spelers terug tegen andere spelers konden spelen. Hier en daar twijfelden enkele ouders of hun 
zoon/dochter wel in de juiste leeftijdscategorie speelde, maar op 1 na klopte alles. De inschrijvingen 
waren iets meer dan vorig jaar. 158 jeugdleden hadden zich ingeschreven. Er waren enkele afzeggingen, 
waaronder helaas ook enkele die dit niet lieten weten. 
 
Om 9 uur begonnen de eerste wedstrijden. Met behulp van -11 tellers werden de wedstrijden in goede 
banen geleid. Alles verliep vlot waardoor we op tijd aan de volgende wedstrijden konden beginnen. De 
wedstrijden verliepen de hele dag op een goed tempo. Rond 19 uur werd de laatste wedstrijd, finale 
15JEA, gespeeld.  
 
Doorheen de dag konden de spelers en hun familie genieten van lekkere soep, taart, hotdogs, croque 
monsieurs,... of konden ze iets drinken in de cafetaria. Dank aan de helpers die hiervoor hebben gezorgd. 
 
We willen graag nog anderen bedanken die deze dag tot een goed einde hebben gebracht: de tellers,  de 
organisatoren. We bedanken ook de spelers die hebben deelgenomen aan ons jeugdcircuit. We zien jullie 
graag volgend jaar terug! 
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Winnaars jeugdcircuit: 
 

 WINNAAR A FINALIST A 

09JE Born Jent Poona Mortsel Weyn Kobe Zwijndrecht 

11JEA De Groof Stan Rita Serveert / / 

13JEA Van Opstal Alex Klein Boom Verhaegen Ferdinant Klein Boom 

15JEA Matthys Ruben Geelse Verbraeken Jolan Zwijndrecht 

18JEA Van Criekinge Tristan Rita Serveert Van Heurck Elias Rita Serveert 

09ME Van Genechten Gloria Noorderwijkse Clissen Saar Klein Boom 

11MEA Lefevre Lola OLVE / / 

13MEA Van Hove Janne Noorderwijkse Pilaet Lotte Rita Serveert 

15MEA Smouts Ninke Noorderwijkse Shah Sachi AIB 

18MEA Mehta Aanya Bacss De Wulf Elise Zwijndrecht 

13JDA Verhaegen Ferdinant Klein Boom Van Opstal Alex Klein Boom 

Savani Raj OLVE De Groof Thijs Rita Serveert 

15JDA Matthys Ruben Geelse Savani Darsh OLVE 

Hellemans Daan Poona Mortsel Stuyver Stijn Smash 

18JDA Schellekens Cedric Brasschaat Van Heurck Elias Rita Serveert 

Van Assche Thibo Brasschaat Van Criekinge Tristan Rita Serveert 

13MDA Pilaet Lotte Rita Serveert Van Elsen Jinthe Brasschaat 

Verbraeken Erin Zwijndrecht Bisschops Hannah Brasschaat 

15MDA Shah Sachi AIB Smouts Ninke Noorderwijkse 

Pilaet Annelies Rita Serveert Lauwen Pien Noorderwijkse 

18MDA Verstrepen Sara Tornado Lier Dockx Wendolien Bacss 

Mehta Aanya Bacss Dekoninck Kato Rita Serveert 
 

 WINNAAR B FINALIST B 

11JEB Martens Xandro Zwijndrecht Patel Divya AIB 

13JEB Vermeulen Wannes Noorderwijkse Detroja Arvi AIB 

15JEB Boeye Niels Zwijndrecht Lewi Maarten Brasschaat 

18JEB Van Assche Thibo Brasschaat Plompen Lander Smash 

11MEB Vrebraeken Roos Zwijndrecht Van de Velde Rune Zwijndrecht 

13MEB Van de Velde Imke Zwijndrecht Verbraeken Erin Zwijndrecht 

15MEB Pilaet Annelies Rita Serveert Arumuganabi Anjali Geelse 

18MEB Dockx Wendolien Bacss Van Aken Ine Zwijndrecht 

13JDB Wouters Daan Rita Serveert Vermeulen Wannes Noorderwijkse 

Pilaet Robbe Rita Serveert Verstappen Josse Noorderwijkse 

15JDB De Kaey Adriaan Rita Serveert Van de Weyer Seppe Rita Serveert 

Boeye Niels Zwijndrecht Quant Robbe Rita Serveert 

18JDB Besters Cedric  EBC Huygen Tristan EBC 

Verbelen Rik De Klamp  Machiels Miguel EBC 

11MDB De Cock Hannelore Rita Serveert / / 

Wouters Zoë Rita Serveert / / 

13MDB Van Haesbroeck Inne Klein Boom Wilsens Kato Zwijndrecht 

De Weerdt Cella Klein Boom Van Tilborgh Silke Zwijndrecht 

18MDB Neels Ayla Zwijndrecht / / 

Santens Amber Zwijndrecht / / 
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Verslag Jeugdcircuit bij BC Zwijndrecht op zondag 3 februari 2019 

Het jaarlijkse jeugdtornooi van Badmintonclub Zwijndrecht vond dit jaar opnieuw plaats in de vernieuwde sporthal 

van onze gemeente.  Een uitdaging voor de nieuwe jeugdverantwoordelijke die nog maar net de fakkel had 

overgenomen van Patrick Van den Bempt, die al heel ervaren was in het organiseren van dit en andere tornooien. 

Gelukkig liet Patrick ons niet aan ons lot over en hielp hij mee met de voorbereidingen die toch niet te 

onderschatten zijn. En gelukkig biedt de vernieuwde sporthal ook de luxe om een maximum aan terreinen op te 

stellen én toch nog een tribune te voorzien.  

Een helse puzzel was het om het grote aantal deelnemers in poules te verdelen. Gelukkig konden we nog steeds 

rekenen op de verantwoordelijke van het PBA jeugdcircuit, Kathleen Duré, die een ongelooflijke hulp bleek te zijn. 

Niet alleen haalde zij er nog heel wat fouten bij de inschrijvingen uit (beste clubs, kijk geboortedata, A of B 

klassement e.d. goed na!), zij toverde ook een aangepaste indeling uit haar mouw die het mogelijk maakte het 

tornooi om 18u ipv 20u af te ronden. Toch een meevaller na zo’n zware dag. De nieuwe jeugdverantwoordelijke 

heeft nog een en ander te leren dus. Maar met de juiste motivatie komt dat wel goed. 

En al goed dat Patrick en Kathleen er ook voor hadden gewaarschuwd dat veel clubs nog inschrijven na het 

verstrijken van de vooropgestelde deadline en er daarna nog heel wat aanpassingen moeten gebeuren voor 

mensen die toch niet kunnen, of alsnog willen inschrijven. 

Zondag was het dan zover. Het tornooi kon starten en wij hadden er goede moed in. De dag begon alvast 

veelbelovend met een stralende (frisse) zon. Volgend jaar moeten we wel sneller uit ons bed. De eerste deelnemers 

stonden immers al aan de inschrijvingstafel vóór we goed en wel geïnstalleerd waren, gelukkige allemaal met een 

goedgezinde, vrolijke lach. 

We konden rekenen op heel wat tellers van de club zelf. Ook de senioren waren van de partij om te helpen met 

tellen, broodjes en cake verkopen… En Kathleen was er nog bij om ons uit de brand te helpen met de laatste 

onverwachte wijzigingen aan het schema. We hebben veel geleerd! 

Het tornooi verliep verder super in een sportieve sfeer. Op een paar kleine mankementjes na (2 keer een verkeerde 

kandidaat in de finale, een aantal spelers die maar op het nippertje kwamen opdagen – clubs, zeg jullie spelers wat 

op voorhand te komen!) die we gelukkig nog op tijd konden rechtzetten, was het een geslaagd parcours. 

Volgend jaar zijn we weer enthousiast van de partij, hopelijk jullie ook! 
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09JE 26 Weyn Kobe BC Zwijndrecht 131 Shah Hrishi OLVE

11JEA 106 Priem Milan t Huirtuits Dropke 11JEB 39 Martens Xandro BC Zwijndrecht 67 Ngome Aaron Noorderwijkse BC

13JEA 112 Gandhi Virat AIB 59 Lenaerts Mathis BC Klein Boom 13JEB 90 Pilaet Robbe Rita Serveert 130 Shah Kavan OLVE

15JEA 82 Matthys Ruben Geelse BC 18 Tiebos Mats BC Zwijndrecht 15JEB 35 Boeye Niels BC Zwijndrecht 105 Lewi Maarten Brasschaat

18JEA 117 Shah Arnav AIB 85 Van Criekinge Tristan Rita Serveert 18JEB 30 Soons Jaron BC Zwijndrecht 159 Plompen Lander Smash

09ME 53 CLISSEN Saar BC Klein Boom 3 Van De Velde Lise BC Zwijndrecht

11MEA 134 Lefevre Lola OLVE 11MEB 13 Verbraeken Roos BC Zwijndrecht 5 Van De Velde Rune BC Zwijndrecht

13MEA 147 Agrawal Navya OLVE 144 Patel Diva OLVE 13MEB 6 Van De Velde Imke BC Zwijndrecht 62 VAN HAESBROECK InneBC Klein Boom

15MEA 64 Gorteman Jenna BC Klein Boom 115 Shah Sachi AIB 15MEB 92 Pilaet Annelies Rita Serveert 80 Arumuganabi Anjali Geelse BC

18MEA 15 De Wulf Elise BC Zwijndrecht 97 Staeljanssens Tine Rita Serveert 18MEB 48 Dockx Wendolien Bacss 2 Neels Ayla BC Zwijndrecht

104 Micah Melis Brasschaat 111 Gandhi Ruday AIB 90 Pilaet Robbe Rita Serveert 51 Doshi Heet Bacss

59 Lenaerts Mathis BC Klein Boom 112 Gandhi Virat AIB 130 Shah Kavan OLVE 113 Detroja Arvi AIB

151 Hellemans Daan Poona 124 Savani Darsh OLVE 27 Weyn Jonah BC Zwijndrecht 87 Van de Weyer Seppe Rita Serveert

82 Matthys Ruben Geelse BC 126 Nahata Armaan OLVE 35 Boeye Niels BC Zwijndrecht 88 Quant Robbe Rita Serveert

129 Laforce Jasper OLVE 95 Van Heurck Elias Rita Serveert 120 Machiels Miguel EBC 36 Hagenaers Yarnick BC Zwijndrecht

136 Ghys Daan OLVE 85 Van Criekinge Tristan Rita Serveert 119 Huygen Tristan EBC 37 De Coninck Yonas BC Zwijndrecht

135 Vanwesenbeeck Marie OLVE 33 Van Tilborgh Femke BC Zwijndrecht 135 Vanwesenbeeck Marie OLVE

134 Lefevre Lola OLVE 5 Van De Velde Rune BC Zwijndrecht 134 Lefevre Lola OLVE

144 Patel Diva OLVE 6 Van De Velde Imke BC Zwijndrecht 146 Savani Jiya OLVE 16 Wilsens Kato BC Zwijndrecht

147 Agrawal Navya OLVE 52 Hofmans Mulan Bacss 12 Verbraeken Erin BC Zwijndrecht 32 Van Tilborgh Silke BC Zwijndrecht

63 Vancamp Maya BC Klein Boom 65 Verhaegen Karlijn BC Klein Boom 92 Pilaet Annelies Rita Serveert

64 Gorteman Jenna BC Klein Boom 115 Shah Sachi AIB 54 DE WEERDT MILLA BC Klein Boom

8 Selleslagh Anouk BC Zwijndrecht 97 Staeljanssens Tine Rita Serveert 21 Van Aken Ine BC Zwijndrecht

15 De Wulf Elise BC Zwijndrecht 96 Dekoninck Kato Rita Serveert 7 Santens Amber BC Zwijndrecht

Winnaar A Finalist A Winnaar B Finalist B

11JDA 11JDB

13JDA 13JDB

15JDA 15JDB

18JDA 18JDB

18MDA 18MDB

11MDA 11MDB

13MDA 13MDB

15MDA 15MDB

09JE 26 Weyn Kobe BC Zwijndrecht 131 Shah Hrishi OLVE

11JEA 106 Priem Milan t Huirtuits Dropke 11JEB 39 Martens Xandro BC Zwijndrecht 67 Ngome Aaron Noorderwijkse BC

13JEA 112 Gandhi Virat AIB 59 Lenaerts Mathis BC Klein Boom 13JEB 90 Pilaet Robbe Rita Serveert 130 Shah Kavan OLVE

15JEA 82 Matthys Ruben Geelse BC 18 Tiebos Mats BC Zwijndrecht 15JEB 35 Boeye Niels BC Zwijndrecht 105 Lewi Maarten Brasschaat

18JEA 117 Shah Arnav AIB 85 Van Criekinge Tristan Rita Serveert 18JEB 30 Soons Jaron BC Zwijndrecht 159 Plompen Lander Smash

09ME 53 CLISSEN Saar BC Klein Boom 3 Van De Velde Lise BC Zwijndrecht

11MEA 134 Lefevre Lola OLVE 11MEB 13 Verbraeken Roos BC Zwijndrecht 5 Van De Velde Rune BC Zwijndrecht

13MEA 147 Agrawal Navya OLVE 144 Patel Diva OLVE 13MEB 6 Van De Velde Imke BC Zwijndrecht 62 VAN HAESBROECK InneBC Klein Boom

15MEA 64 Gorteman Jenna BC Klein Boom 115 Shah Sachi AIB 15MEB 92 Pilaet Annelies Rita Serveert 80 Arumuganabi Anjali Geelse BC

18MEA 15 De Wulf Elise BC Zwijndrecht 97 Staeljanssens Tine Rita Serveert 18MEB 48 Dockx Wendolien Bacss 2 Neels Ayla BC Zwijndrecht

104 Micah Melis Brasschaat 111 Gandhi Ruday AIB 90 Pilaet Robbe Rita Serveert 51 Doshi Heet Bacss

59 Lenaerts Mathis BC Klein Boom 112 Gandhi Virat AIB 130 Shah Kavan OLVE 113 Detroja Arvi AIB

151 Hellemans Daan Poona 124 Savani Darsh OLVE 27 Weyn Jonah BC Zwijndrecht 87 Van de Weyer Seppe Rita Serveert

82 Matthys Ruben Geelse BC 126 Nahata Armaan OLVE 35 Boeye Niels BC Zwijndrecht 88 Quant Robbe Rita Serveert

129 Laforce Jasper OLVE 95 Van Heurck Elias Rita Serveert 120 Machiels Miguel EBC 36 Hagenaers Yarnick BC Zwijndrecht

136 Ghys Daan OLVE 85 Van Criekinge Tristan Rita Serveert 119 Huygen Tristan EBC 37 De Coninck Yonas BC Zwijndrecht

135 Vanwesenbeeck Marie OLVE 33 Van Tilborgh Femke BC Zwijndrecht 135 Vanwesenbeeck Marie OLVE

134 Lefevre Lola OLVE 5 Van De Velde Rune BC Zwijndrecht 134 Lefevre Lola OLVE

144 Patel Diva OLVE 6 Van De Velde Imke BC Zwijndrecht 146 Savani Jiya OLVE 16 Wilsens Kato BC Zwijndrecht

147 Agrawal Navya OLVE 52 Hofmans Mulan Bacss 12 Verbraeken Erin BC Zwijndrecht 32 Van Tilborgh Silke BC Zwijndrecht

63 Vancamp Maya BC Klein Boom 65 Verhaegen Karlijn BC Klein Boom 92 Pilaet Annelies Rita Serveert

64 Gorteman Jenna BC Klein Boom 115 Shah Sachi AIB 54 DE WEERDT MILLA BC Klein Boom

8 Selleslagh Anouk BC Zwijndrecht 97 Staeljanssens Tine Rita Serveert 21 Van Aken Ine BC Zwijndrecht

15 De Wulf Elise BC Zwijndrecht 96 Dekoninck Kato Rita Serveert 7 Santens Amber BC Zwijndrecht

Winnaar A Finalist A Winnaar B Finalist B

11JDA 11JDB

13JDA 13JDB

15JDA 15JDB

18JDA 18JDB

18MDA 18MDB

11MDA 11MDB

13MDA 13MDB

15MDA 15MDB
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JJeeuuggddttrraaiinniinnggssccoommmmiissssiiee  ––  PPaattrriicckk  BBrrooeecckkxx  

 

VACATURE TRAINER (m/v) VOOR PBA SELECTIESPELERS 

PBA is op zoek naar gemotiveerde trainer(s) voor de jeugdtrainingen van de PBA selectiespelers. 

In samenwerking met de jeugdtrainingscommissie ben je mee verantwoordelijk voor de jeugdwerking van PBA. Je 

werkt nauw samen met de hoofdtrainer en de andere trainers uit de groep. Je komt terecht in een trainersteam 

waar kwalitatieve trainingen en de nodige dosis plezier centraal staan. 

1. Taakomschrijving 

- Je geeft training aan een vaste groep selectiespelers gedurende één of meerdere trainingsmomenten per week. 

De trainingen gaan door in de ruime omgeving van Antwerpen. 

- Je coacht onze selectiespelers op de bronzen en zilveren tornooien van het Yonex Belgian Junior Mastercircuit 

en/of tijdens enkele buitenlandse tornooien. 

- Je neemt deel aan trainersvergaderingen. 

2. Diploma 

 - Minimum Initiator  

3. Vergoedingen 

 - volgens de geldende PBA tarieven 

Ben je klaar en gemotiveerd om mee te werken aan één van de beste jeugdwerkingen van het land ? Stuur dan ten 

laatste 15 april je gemotiveerde sollicitatiebrief naar onze hoofdtrainer (verhulst-jeroen@hotmail.com) en de 

verantwoordelijke voor de Jeugdtrainingscommissie (patbroeckx@hotmail.com). 

Wil je meer info, aarzel dan niet om ons te contacteren. 

De kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek en ten laatste eind mei zullen de geselecteerde kandidaten 

bekend gemaakt worden. 

JJeeuuggddttrraaiinniinnggssccoommmmiissssiiee  ––  AAnnttooiinnee  MMeeiirreessoonnnnee  
 

Verslag Provinciale kampioenschappen voor Jeugd op 9/10 februari 2019 

Opvallend hoe weinig spelers zich warm konden maken om deel te nemen aan onze Provinciale Kampioenschappen 

voor jeugd en senioren. Over de zes jeugdcategorieën, van Minibad tot U19, voelden slechts 49 potentiële talenten 

zich geroepen zich te meten met hun leeftijdsgenoten. Bekeken op leeftijdscategorie scoren we enkel gemiddeld bij 

de U-11 (10) en bij de U-13 (21). Bij de U-17 slechts 4 jongens en geen enkel meisje. Bij de U-15 maar 2 meisjes 

naast 8 jongens. U19 kwam niet aan de bak. Bij de senioren slechts 3 inschrijvingen. Vandaar dat het tornooi naar 

één dag gebracht werd. 

Aan alle onze Antwerpse clubs gelieve extra reclame te maken binnen de clubs, want we moeten hier beduidend 

onderdoen tegenover de andere Vlaamse provincies. 

* MiniBad * 

Akash wint al zijn wedstrijden in een poule van 4 en is winnaar vóór Daan. Geen meisjes ingeschreven. 

mailto:verhulst-jeroen@hotmail.com
mailto:patbroeckx@hotmail.com
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* U11 * 

JE 

In een poule van 5 is Flint de kampioen met 4 overwinningen op 4. Zijn confrontatie met Siebe Vertongen is een 

thriller. Flint wint overtuigend zijn eerste game met 21-11, maar wordt dan geconfronteerd met een weerbarstige 

Siebe die met 17-21 een driesetter uit de brand sleept. Die gaat gelijk op tot 20-20. De laatste twee pluimen vallen 

uiteindelijk gunstig voor Flint, 22-20. Siebe is verdienstelijk tweede. 

ME 

Ook hier een poule van 5, gereduceerd tot 4 wegens een gedwongen forfait door kwetsuur. Merel wint gemakkelijk 

haar 3 wedstrijden en wordt kampioen. Gaëlle wordt tweede, maar heeft daar wel een 3-setter voor nodig met 

tweemaal 21-19 tegen Roos. 

JD 

In een poule van 3 wint het koppel Flint/Axel zijn 2 matchen telkens in twee droge sets. De overige match gaat naar 

Ybe met Dean, die tweede worden. 

MD 

Slechts 2 koppels. Gaëlle verslaat met Merel het koppel Lola en Roos  met 21-10 en 21-16. 

GD 

Weer een poule van 3. Axel is gekoppeld aan Gaëlle. Ze zijn te sterk voor Flint met Merel (21-16 en 21-7) en Siebe 

met Lola (21-8 en 21-11). Flint en Merel winnen nog van Siebe en Lola voor de zilveren plaats. 

* U13 * 

JE 

Zowaar 5 poules van 3. Dat Viktor , Jelle, Micah, Quinten en Axel als poulewinnaars verder gaan naar de kwartfinale 

is geen verrassing. Jelle verliest de halve finale van Viktor. Quinten, die sterk uit zijn pijp moest komen om Micah af 

te schudden (21-14 en 21-19), schakelt in de halve finale ook Axel uit, die zich in de eerste set tot het uiterste 

verdedigde (21-18). In de finale wordt Viktor verdiend kampioen.  

ME 

2 poules van 3. Tammi en Annisha winnen hun poule. Tammi begint daarin door zenuwen geplaagd aan haar match 

tegen dorps- en clubgenote Imke. Ze komt zelfs 3-7 achter en rust bij 10-11. De rust kalmeert haar naar een 21-11. 

In de finale vervult ze de verwachtingen. Annisha is een verdiende zilveren medaille. 

JD 

2 poules van 3. Viktor met Rune  winnen de A-poule. De B-poule gaat naar Jelle en Quinten na een spannende 3-

setter tegen Virat met Shaurya. Wat volgt is een thrillerfinale tussen de poulewinnaars. In de eerste game 

sprokkelen Viktor en Rune snel een ruime voorsprong bijeen. Tot Jelle en Quinten met stijgend succes aan die 

voorsprong beginnen te knagen. Bij 21-21 kan het dubbeltje nog naar beide kanten vallen. Een dubbele rallywinst 

doet de naamgenoten voorlopig het hoofd buigen met 23-21. Maar dat ontmoedigt Jelle en Quinten niet. Ze 

knagen niet langer, maar beginnen nu ook te bijten. Zowel in verweer als aanval leveren beide koppels een 

hoogstaande verbeten strijd. In de tweede game moeten Viktor en Rune het hoofd buigen met 17-21. De derde set 

wordt een thriller. De overgave van beide koppels kruipt naar het zenit. Naar het einde toe creëren Jelle en Quinten 

een kloofje. Wat ze ook proberen, Viktor en Rune krijgen het gaatje niet meer gedicht. 18-21 is het genadeloze 

verdict. Twee kampioenenkoppels. Slecht 1 krijgt de gouden beker. Proficiat aan beide talentvolle koppels. 

MD 

Een poule met 3 koppels. Logisch dat Tammi met Annisha, de medaillewinnaars in de ME, het goud binnenhalen. 

GD 

2 poules van 3. Poule A wordt gewonnen door de favorieten Viktor en Tammi. Tweede in deze poule worden 

Quinten met Annisha. Poule B wordt een spannende bedoening. Zowel Virat met Diva, Shaurya met Navya  als 
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Mathis  met Imke winnen en verliezen een match. Telkens in 3 sets. De beslissing wordt genomen op de 

gamepunten. Voor Virat/Diva is de score 116-114 of +2, voor Shaurya/Navya 111-109 of +2 en voor Mathis/Imke 

114-118 of -4. In onderling duel wonnen Virat en Diva van Shaurya en Navya met 21-14, 16-21 en 21-16 en worden 

als poulewinnaar uitgeroepen. In hun finale tegen Viktor en Tammi zijn ze echter kansloos. 

* U15 * 

JE 

2 poules van 4 met in poule A een forfait van Mattis. Lars wint zijn 2 matchen in 2 sets. Kyan verliest in 3 sets, na 

een bemoedigende 21-13 in de eerste set, van Riyaan Rahman. Lars gaat naar de finale. In poule B wint Matts  zijn 

3 matchen in 2 sets. Ruben wordt tweede door te winnen van Alex  in een bijzonder meeslepende match. Het 

wordt 21-18 en 26-24. Het belooft een spannende finale te worden tussen Lars en Matts. Beide spelers lossen deze 

verwachting volledig in. In de eerste set schraapt Mats van in het begin een kleine voorsprong bijeen. Lars knaagt 

er steeds meer aan naarmate de game naar zijn einde loopt. Op de valreep kan Matts met een 22-20 de game nog 

binnenhalen. De tweede set verloopt in een omgekeerd scenario. Van in het begin grijpt Lars Matts bij de keel en 

lost zijn greep niet tot de 21-17 in zijn voordeel op het bord staat. De derde set is alweer propagandabadminton. 

Het zijn de individuele foutjes die het verschil maken. Op het einde verdienen we twee kampioenen, maar het is 

Lars die met 21-18 met de mooiste pluimen wordt getooid. 

ME 

Slecht 2 inschrijvingen en onmiddellijk finale tussen Jenna en Aarya. Aarya wordt kampioen, al moet ze in de 

tweede game wel gefocust blijven want Jenna klampt aan tot 21-18. 

JD 

Slechts 2 ploegen, Alex met Kyan en Matts met Lars. Wie verwacht had dat Lars en Matts, de nummers 1 en 2 van 

de JE, dit varkentje eens vlug zouden wassen werd op zijn plaats gezet door een daverend spectaculaire wedstrijd. 

Dat werd meteen duidelijk in de eerste set. De JE kampioen en vicekampioen kregen maar geen greep op het snelle 

en precieze spel van Alex en Kyan. Ze wonnen de eerste game met 21-18, maar beseften dat ze in de tweede game 

geen enkel moment van zwakte mochten hebben. Dat hadden ze ook niet. Maar de verbetenheid waarmee Kyan 

en Alex speelden noopten Matts en Lars om ook boven zichzelf uit te stijgen. Hun lichaamstaal straalde taaiheid en 

vastberadenheid uit. Aan de andere kant van het net stonden echter twee jongens taai en onverzettelijk te 

weigeren hun kansen op te geven. Met succes. Alex en Kyan rijfden een zinderende set binnen met 21-17. 

In de derde set leek de veer bij Kyan en Alex niet gebroken, maar wel een beetje te ver uitgerekt. Met 21-10 

werden Matts en Lars kampioen. Dank aan beide teams voor een prachtige match. 

MD 

Geen inschrijvingen. 

GD 

Slechts 2 inschrijvingen. Kyan met Aarya winnen van Jelle met Jenna in een toch fel bevochten match. 21-16 en 

21-18. 

* U17 * 

JE 
Een poule van 4. Door het forfait van Arnav wordt de poule beperkt tot 3, met dus 2 wedstrijden per speler. 
In deze U17 categorie spelen kracht, snelheid en uithoudingsvermogen een doorslaggevende rol. Dat in deze 
categorie niets vanzelfsprekend is blijkt uit de deciders die elke match moeten beslissen. 6 matchen en 6 
driesetters. 

Timon  laat zich niet verrassen door Nishant na verlies in de eerste game (18-21). Games 2 en 3 wint hij overtuigend 
met 21-11 en 21-13. Ongeveer hetzelfde scenario in zijn wedstrijd tegen Robbe. Weer verlies in set 1 (13-21) 
waarna moeizaam winst in set 2 (21-18). In de beslissende set blijkt dat Robbe alles gegeven heeft en zich met 21-9 
moet neerleggen bij de wet van de sterkste. Tegen Nishant kan Robbe de eerste game met voorsprong winnen met 
21-13, waarna hij in de tweede set de duimen moet leggen met omgekeerde cijfers (13-21). De decider doet zijn 
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naam eer aan en biedt de toeschouwers een spannende strijd tot op het einde. Robbe trekt het zilveren laken naar 
zich toe met 21-18. Proficiat aan de drie spelers voor het hoogstaande en spannende vertoon. 
 
JD 
Slechts 2 koppels. Door het forfait van Arnav worden Naishant en Robbe uitgeroepen tot winnaars. 
 

Yonex Belgian Junior Master Zilver WVBF d.d. 23-24/2/2019 

Onder een stralende vroege lentezon zakte een ruime PBA jeugddelegatie af naar het sportcentrum van domein 

Schiervelde in Roeselare. Onze delegatie telde 11 -11 spelers (5J + 6M), 9 spelers van de categorie -13 (8J + 1M) en 

7 deelnemers in de leeftijd -15 (6J + 1M). We noteren een opvallende J/M verhouding in de U11 en U15. Onze 

coaches Jeroen, Pieter en Lissa zagen het wel zitten. Femke en Jen zouden ondersteuning bieden aan de jongsten. 

 

* U11 * 

JE 

Onze jongens zijn verdeeld over drie groepen. In groep A kan Ybe zich niet plaatsen. Hij verliest zijn twee matchen. 

Het had beter gekund, want nipt een 3-setter verloren met 21-15, 17-21 en 20-22. In groep B wint Dean 1 

wedstrijd, maar gaat niet door. In de derde groep (4 spelers) hebben we twee PBA’ers. Flint wint al zijn matchen in 

2 sets en gaat zelfverzekerd door. Siebe verliest een 3-setter te veel. 

Flint mag voor de titel spelen in een poule van 3. Hij begint tegen Jonas (Limburg) met duidelijk verlies in set 1 (12-

21), draait dan de rollen om in set 2 (21-13) om in een zwaar bevochten derde set, zich oppeppend met zijn 

typische kreten, naar een zwaar bevochten zege te slaan (21-19). 

Tegen Victor (Vlaams-Brabant) mag hij strijden voor het goud. Zijn achterstand loopt in de eerste set steeds verder 

op tot een hopeloze 14-20. Dan begint Flint aan een ongelooflijke terugkeer naar 20-20. Victor krijgt hem dan zelfs 

op het canvas en toch slaagt Flint erin vanuit deze netelige positie naar 21-20 te klimmen. Dit punt had dubbel 

mogen tellen. Maar helaas. Het kleine vechtertje moet met 21-23 het hoofd buigen. De tweede set is het krijgertje 

uitgestreden (11-21). Zijn zilver verdient alle lof. 

 

ME 

De meisjes moeten zich kwalificeren in 4 groepen van 3 meisjes. In groep A plaatst Merel zich probleemloos. 

In groep B raken Gaëlle en Lily niet voorbij het tweede reekshoofd. Lily wint wel het spannende duel tussen de 

ploegmaats in een 3-setter (20-22, 21-17 en 21-17). In groep C wint Roos, net als de twee andere groepsspelers, 1 

match. In sets is haar score -1. In punten ook al -1. Een evenwichtige poule dus waarin iedereen had kunnen 

winnen. Spijtig voor ons is dat juist niet Roos. In group D doet Margaux haar wederoptreden na een voetkwetsuur. 

Groepswinnares Katelyn is duidelijk de sterkste van de groep. Lola wint nog wel het duel van Margaux na drie sets 

(13-21, 21-16, 13-21).  Merel moet dus onze kleuren verdedigen. Met 21-8 en 21-2 maakt ze brandhout van Katelyn 

en Yasmine is met 21/9 en 21/6 nauwelijks een beter lot beschoren. Merel is een garantie voor de toekomst.  

JD 

In een poule van 3 strijden Ybe en Siebe om de bekers. Hun eerste wedstrijd belooft spanning na een eerste 

verloren set met 23-25. Ze herstellen de schade in set 2 met 21-15. Set 3 kent een zenuwachtig slot met veel fouten 

met een 21-18 als gunstig resultaat. Ze moeten zich met zilver tevreden stellen tegen de duidelijk sterkere 

winnaars, Jonas en Victor (13-21 en 6-21). 

MD 

Gaëlle speelt met  gelegenheidspartner Sophie meteen  de halve finale tegen het koppel dat Roos en Margeaux  

heeft uitgeschakeld. Meteen spanning in en na de eerste set (21-18). Met de buit in zicht stranden ze jammerlijk op 

een 21-23 in de tweede game. De decider kantelt uiteindelijk naar de tegenstanders met 16-21. Lily  verliest ook 

maar nipt met Lola de kwartfinale met 19-21 en 17-21. Merel is gekoppeld aan Yasmine (West-Vlaanderen). Ze 

wandelen door de halve finale en winnen op cruise control de finale met 21-17 en 21-15. 
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GD 

We hebben 4 ijzers in het vuur van 8. Dean met Roos beginnen in de kwartfinale. Ze doen hun uiterste best in de 

aanvangsset die resulteert in 19-21. In de tweede set moeten ze buigen voor de latere finalisten (13-21). Ook Siebe, 

gekoppeld aan Lily moet de duimen leggen voor deze halve finalisten. Echter niet zonder slag of stoot. Met 21-14, 

19-21 en 18-21 had het ook anders gekund. Ook het koppel Ybe met Lola missen op een haar na de halve finale met 

een decider verlies (14-21, 21-13 en 21-23) in hun eerste match. Het koppel Flint en Merel wandelen door de halve 

finale (21-10 en 21-6) en zetten deze uitstap door in de finale (21-9 en 21-5). 

Onze joungsters halen 3x goud en 2x zilver. Dit wordt een goede lichting. 

* U13 * 

JE 

Het grote aantal deelnemers vereiste een voorronde van 10 poules. In de poules zet Axel zich probleemloos door, 

hetzelfde voor Jelle, naamgenoot Quinten blijft niet achter, Rune is de overtuigende winnaar van poule E. Micah 

moet na een 23-25 zijn meerdere erkennen in de winnaar van poule H. Eerstejaars Ferdinand verliest een driesetter 

met 20-22 in de decider en is uitgeschakeld in poule I. Mathis is gekwetst en moet forfait geven. 

Eenmaal uit de poules begint het echte werk. Rune zijn enkel zit erop na  2-maal 13-21 tegen Roel (Limburg). 

Quinten neemt meteen wraak op Roel en schakelt hem in de kwartfinale uit met 21-12 en 21-15. Ook Jelle (2 x 21-

10) en Axel (21-8 en 21-5) moeten niet al te veel moeite doen om hun kwartfinale te winnen. 

We staan dan met 3 spelers in de halve finale. Quinten moet het opnemen tegen eerst geplaatste Jasper (Limburg). 

De eerste set gaat nog gelijk op naar 18-21. In de tweede set moet een zwaar ontgoochelde Quinten de rol lossen 

(13-21). Axel neemt het op tegen Jelle. Hier hetzelfde scenario. Duidelijk verlies in de eerste set (12-21) en een 

moedige uitputtende strijd in de tweede (18-21). De droefenis bij Axel is indien mogelijk nog groter. 

Jelle staat in de finale tegen de Limburger. Hij laat geen spaander heel van Jasper en draaft schijnbaar moeiteloos 

door naar 21-10 in de eerste set. Bij 18-11 kwetst Jasper zich en moet kermend opgeven met een schrikwekkende 

knobbel op zijn rechter elleboog. Jammer, maar het kalf was al verdronken. Proficiat aan Jelle. 

ME 

We hebben slechts 1 deelneemster. In haar poule van 4 heeft Tammi enkel wat moeite met Jorun (21-10 en 21-15). 

In de finalepoule met 3 heeft ze een gemakkelijke match aan Pauline (21-7 en 21-6). De echte finale gaat tussen 

Tammi en Noa. Na een gelijk opgaande eerste set kruipen de twijfels in haar hoofd en de fouten in haar spel. Er 

wordt gedraaid na 13-21. In de tweede set kan Tammi, na een reeks van 6, haar voorsprong uitbouwen tot 19-14. 

Dan schiet er een pijnscheut in haar rug. Ze klampt nog even aan tot 20-15, maar kan nadien geen punt meer 

maken. Strompelend en ontgoocheld verlaat ze na 20-22 het terrein. Er blijkt geen kine beschikbaar te zijn, wat bij 

deze aard van tornooien toch de normale praktijk is. Lissa studeert kine en heeft ook haar materiaal bij. Met haar 

magische handen en een strook tape kan ze het euvel (voorlopig ?) verzachten. Dank u, Lissa. 

JD 

Flint met Axel staan op de lijst van de 1e ronde. Ze worden uitgeschakeld met 10-21 en 14-21. Een vlotte eerste 

ronde voor Micah en Rune. Met 21-7 en 21-12 stoten ze door naar de kwartfinale. Ferdinand is gekoppeld aan de 

West-Vlaming Warre. Ze moeten vechten om die ronde te overleven. Dat doen ze met overgave en succes (25-23 

en 21-15). 

In die kwartfinale doen Jelle en Quinten hun intrede. Met 21-4 en 21-12 laten ze meteen hun ambities kennen. 

Ook Micah en Rune winnen overtuigend hun kwart met 21-13 en 21-12. Ferdinand vindt hier zijn eindstation tegen 

reekshoofd 2 (11-21, 7-21). 

In de halve finale komen Jelle en Quinten tegenover Jonas en Roel te staan. Van bij het setbegin nemen Jelle en 

Quinten een kleine voorsprong. Die verdedigen ze tot het einde. Met 21-18 en 21-16 schakelen ze het reekshoofd 

uit. 
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Micah en Rune ondergaan de eerste set tegen reekshoofd 2 met 14-21. In de tweede set leveren ze voortdurend 

strijd tegen een achterstand. Die brengen ze een paar keer terug tot 1 punt. Een paar fouten te veel op het einde 

met 19-21 als verdict. Toch een verdienstelijke wedstrijd. 

Jelle en Quinten staan in de finale. Wie hen bezig zag op het YBJM tornooi van W&L, kende hen de favorietenrol 

toe. De tegenstand laat zich echter niet zomaar naar de slachtbank voeren. Jelle en Quinten moeten op hun 

topniveau spelen om met 21-16 te kunnen draaien. De opponenten zijn allesbehalve ontmoedigd en maken gebruik 

van een tempomildering bij ons koppel om met 15-21 een decider af te dwingen. De coach stuurt bij en we zien 

terug een snel en goed draaiend Van Dessel duo. De set gaat gelijk op tot de veer bij de tegenstand breekt. Snel 

loopt de set naar zijn 21-15 ontknoping. Een spannende en mooie wedstrijd, verdiend gewonnen door een goed 

geolied duo. 

MD 

Aan het parcours van Tammi met haar gelegenheidspartner Noa hoeven geen woorden verspild te worden. 21-9 en 

21-6 in de have finale. 21-3 en 21-1 in de finale. 

GD 

Victor met Tammi schakelen Rune met Noa uit in de kwartfinale met 21-11 en 21-13. Ze komen in de finale te staan 

tegenover Quinten met gelegenheidspartner Mila. Het is de laatste wedstrijd van het tornooi. Een spektakelstuk als 

waardige afsluiter van de tweedaagse. Eerste set, eerste punt, een rally van 3 minuten, punt voor Quinten. Lange, 

prachtige rally’s blijven elkaar opvolgen. De score kantelt over en weer. Nu eens een puntje voorsprong links, dan 

weer een puntje rechts. Nagenoeg foutloos spel waar winners nodig zijn om een punt te scoren. Bij 18-20 lijkt 

Quinten de winst naar zich toe te trekken. Juist dan maken Tammi en Viktor 4 punten op een rij. 22-20! Tweede 

set, eerste rally, 3 minuten, punt voor Viktor en Tammi. Het spelpeil blijft hoge toppen scheren tussen twee 

ploegen die voor ieder punt verdedigen tot het uiterste en de winners moeten forceren. Tammi en Viktor nemen 

bij de aanvang een kleine voorsprong waar de tegenstand volhardend maar vruchteloos aan knaagt. De favorieten 

winnen met 21-16. Maar chapeau voor Quinten en Mila die zich de evenknie toonden. 

4x goud en 2x zilver bij de U-13. Een zeer sterke lichting. 

* U15 * 

JE 

De voorronde bestond uit 10 poules van 3 en 1 poule van 4. Lars wint met walkover en 21-15, 21-8 in poule A en 

plaatst zich. Kyan wint zijn eerste match met 21-17 en 21-10. Tegen het tweede reekshoofd wint hij de eerste set 

met 21-19, nadien geeft zijn tegenstander op. Kyan ook geplaatst in poule B. Tegen zijn verwachting. Riyaan heeft 

een moeilijke poule C. Hij vecht zich naar de kwalificatie in een driesetter (20-22, 21-16 en 21-11) en een 

spannende wedstrijd tegen het derde reekshoofd (21-19 en 21-17). Jen, in poule D, houdt het rustig met een 

simpele 21-11, 21-3 en 21-9, 21-6. Victor (U13) slaat zich door zijn poule E op Victoriaanse wijze. Hij verliest tekens 

de eerste set met 19-21. Staat dan op verlies, maar komt op het einde toch nog voorbij zijn eerste tegenstander 

met 22-20. In de derde set laat hij het zover niet komen en behoudt zijn voorsprong om de set winnend te 

besluiten (21-17). Zijn tweede tegenstander is na de eerste set reeds verzwakt en gaat ten onder met 21-14 en 21-

13. Matts speelt in poule F een sterke eerste match. Na verlies in slopende 19-21, trekt hij het laken naar zich toe 

met 21-12 en 21-13. In de tweede match kan hij na verlies in de eerste (16-21) terugkeren in de tweede set (21-14). 

Deze inspanning wreekt zich in de laatste game (9-21). We verliezen Matts. In de laatste poule (K) wint Thomas zijn 

3 wedstrijden. 

We gaan met 4 spelers naar de kwartfinale. Thomas moet zich eerst nog door de eerste ronde werken tegen de 

Waal Vivian. Dat lukt niet (7-21 en 13-21). Kyan mag het tegen dezelfde proberen in de kwartfinale. Hij weert zich 

kranig, sleept een decider uit de brand, maar kan in de derde set nooit een vuist maken. Viktor mag het opnemen 

tegen ploeggenoot Jen. Jen trekt aan het langste eind, maar veel verschil zat er niet op (21-17 en 21-18). Hij weet 
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die verraderlijke derde set met Viktor te vermijden. Lars wint makkelijk zijn eerste set en heeft meer moeite in de 

tweede (21-8, 21-16). 

In de halve finale treffen de overgebleven ploeggenoten Jen en Lars elkaar. Lars toont zich de sterkste na een 

spannende eerste set met 21-19 en een bevestigende afsluiter met 21-13. De finale tegen Willam (Luxemburg) 

wordt fel bevochten. William wint de eerste set met 21-18. De tweede set kan alle kanten uit. De kemphanen 

geven elkaar geen duimbreed toe tot 20-20. Het dubbeltje valt, spijtig voor de strijdende Lars, met 24-22 aan de 

andere kant. Een prachtige wedstrijd. 

 

JD 

We hebben 5 ploegen in de strijd. Jen met Lars, Thomas met Jamie, Riyaan met Corneel, Viktor met Kyan en Matts 

met een zekere Sverre. Alex was ziek. Jen en Lars hebben enkel moeite in de halve finale (21-18 en 23-21).  

Onderweg hebben ze ook Thomas uitgeschakeld. Riyaan eindigt zijn deelname in de kwart finale (11-21, 12-21) na 

een beklijvende driesetter in de eerste ronde (21-18, 18-21, 21-18). Viktor overleeft met Kyan de 1e ronde niet (13-

21, 15-21). Ook Matts verliest zijn eerste match in de kwart met duidelijke 7-21 en 7-21. 

In de finale trekken Jen en Lars gemakkelijk het eerste game naar zich toe (21-10). In het tweede game moeten ze 

alle zeilen bijzetten om met 21-19 veilig de haven te bereiken. 

 

GD 

Jen en Femke walsen door de serie. Ze beginnen in de halve finale met 21-9 en 21-7. Ze besluiten in stijl de finale 

met 21-14 en 21-10. 

Op de drie disciplines waaraan we deelnamen 2x goud en 1x zilver. 

 

Verslaggever Twan 
 

SSppoorrttccoommmmiissssiiee    ––    SSiigguurrdd  DDiieelleemmaann  

 
Ondertussen zijn we alweer meer dan halfweg het seizoen. Tijd om even een paar zaken onder de aandacht te 

brengen. 

1. Bewaarplicht 

De thuisploeg dient beide ploeguitwisselingsformulieren en het ingevulde ontmoetingsformulier te bewaren tot het 

einde van het seizoen. De bezoekende ploeg houdt het groene formulier bij gedurende het seizoen. De 

sportcommissie kan tijdens het seizoen alle formulieren opvragen ter controle van de gespeelde ontmoetingen. 

Zeker bij betwisting of foute opstellingen dienen de uitwisselingsformulieren als basis voor een juiste opstelling en 

dus ook voor de commissie als basis voor de controle. Het ontmoetingsformulier hebben we dan eerder nodig bij 

correcties van typo’s op de site. 

2. Aanvoerders 

Bevestigen en ingeven van de uitslagen doen de meeste clubs met hun clublogin. Dit kan echter ook door de 

aanvoerder van een team. Log in met de clublogin en ga naar het team waarvoor je een aanvoerder wil toevoegen. 

Per team kan je de aanvoerder van je team selecteren. Als de aanvoerder inlogt met zijn persoonlijke login, krijgt hij 

voortaan ook toegang tot de gegevens van de kapiteins net zoals de clublogin. 

Als de aanvoerder ook uitslagen wil laten invullen, ga je als club naar de spelers van je club of team. Daar naast de 

speler staat een rode R, als je daarop klikt, krijg je de vraag of de speler uitslagen mag invullen. Bevestig je deze, 

dan wordt de R groen en mag de speler uitslagen voor je club invullen met zijn persoonlijke login. 
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3. Reeksindeling 

Naarmate april dichterbij komt, zien we in de meeste reeksen de kandidaat stijgers stilletjes aan naar boven 

komen, en begint in sommige clubs de ploegsamenstellingen voor het volgende seizoen een gespreksonderwerp te 

worden, zeker na de laatst gewonnen of verloren ontmoeting. Hieronder toch wel een belangrijk punt waar we bij 

de reeksindeling van volgend seizoen zullen rekening mee houden, in verband met stijgen en dalen in onze 

provinciale reeksen. 

Voor onze Antwerpse ploegen in 3e liga en in 1e provinciale reeksen, wordt stijgen en dalen bepaald door 

Badminton Vlaanderen. Daarvoor hebben we ondertussen vernomen dat voor alle poules van 3e liga de laatste 2 

ploegen zullen dalen naar hun 1e provinciale reeks. De 2 eerste ploegen van elke provinciale reeks zullen stijgen 

naar 3e liga. Op deze manier wil Badminton Vlaanderen het aantal ploegen in 3e liga in aantal verhogen. 

Dit betekent natuurlijk dan ook dat dit effect gaat hebben op de ploegen die stijgen in onze lagere reeksen. De 

sportcommissie streeft naar reeksen van 7 ploegen in alle afdelingen. Dus ook bij ons wordt de kans groter dat niet 

alleen de 1e, maar ook de 2e geplaatsten mee zullen stijgen naar de respectievelijke hogere reeksen. Naarmate we 

afdalen naar de laagste reeksen, bestaat de kans dat ook de 3e geplaatsten misschien volgend seizoen een reeks 

hoger kunnen spelen. Dit laatste hangt natuurlijk af van het aantal ploegen dat door omstandigheden volgend 

seizoen niet meer deelneemt aan de competitie. 

 

BBeettaalliinnggeenn  aaaann  PPBBAA  ––  BBrruunnoo  WWuuyyttss  

 
Onze penningmeester vraagt met aandrang dat alle betalingen die clubs, ouders en spelers aan PBA 
verschuldigd zijn, tijdig gebeuren. Het kan gaan om de jaarlijkse werkingsbijdrage, jaarlijkse bijdragen voor 
competitieploegen, inschrijvingen voor evenementen, boetes voor de provinciale competitie, halfjaarlijkse 
bijdragen voor jeugdselectiespelers enz. 
 
Zeker bij de overgang van het ene boekjaar naar het andere is het efficiënter werken als alle te ontvangen 
bedragen in het juiste boekjaar binnenkomen. Betaal dus het hele jaar door op tijd! 
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AAttoommiicc  PPaaaassttoorrnnooooii    ––    LLaauurraa  HHaauuqquuiieerr  
 
 

 
 

Op zaterdag 20 april 2019 organiseert 

KAVVV&FEDES de 17e editie van het 

Atomic paastornooi. 

De disciplines waarvoor ingeschreven 

kan worden, zijn heren dubbel, dames 

dubbel en gemengd dubbel. De reeksen 

waarin men zich kan inschrijven zijn: 

recreant, D of C2. 

Dit tornooi gaat voor het eerst door op 

een nieuwe locatie, namelijk in 

sporthal ‘Den Draver’ te Zwijndrecht. 

Iedereen is van harte welkom en er wordt 

alvast voor iedereen een klein geschenkje 

voorzien. 

 
 
 

 

RReeccrreeaanntteennoonnttmmooeettiinnggeenn  ––  LLuucc  VVaann  ddeenn  HHeeuuvveell  
 
Informatie rond recreantenontmoetingen is terug te vinden op de website van PBA 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. 
 

JJeeuuggddccoommppeettiittiiee  ––  RReeggggyy  DDee  CClleerrccqq  

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

http://www.badminton-pba.be/Badminton/files/PBA/tornooien/niet-officieel/2018-2019/Atomic%202019.pdf
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
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=1
mailto:reggy.dropke@gmail.com
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VVoollwwaasssseenneennccoommppeettiittiiee  ––  SSiigguurrdd  DDiieelleemmaann  

 
Wedstrijdinformatie over de volwassenencompetitie is terug te vinden op de website van Badminton Vlaanderen 
onder Dames, Heren en Gemengd. Inlichtingen rond de volwassenencompetitie kan je steeds krijgen via 
pba_sigurd@telenet.be. 
 

Als clubs zelf een cursus voor wedstrijdleiders inrichten 
 

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 de website van Badminton Vlaanderen onder 
Gemengd en Heren. Deze reglementen van de seniorencompetitie zijn deels aangepast. Wil je er meer over weten? 
Klik dan hier. Inlichtingen rond de seniorencompetitie kan je steeds krijgen via vandenheuvel.luc@skynet.be. 
 
Op de volgende pagina vind je alvast het inschrijvingsformulier voor het nieuwe seizoen. Hieronder geven we een 
overzicht mee van de speeldagen die voor het nieuwe seizoen aangevraagd werden. 

 

 

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:Klik%20dan%20hier
mailto:vandenheuvel.luc@skynet.be
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Belvu Mode en Sport 
Strijdersstraat 29-33 
B-2650 Edegem 
Tel. +32 3 4570037 
welkom@belvu.be 

mailto:welkom@belvu.be
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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 

Medewerkers: 
Eddy Vervaet - Website - vervaeteddy@gmail.com 
Evelien De Bra - Assistente Sport- en Klassementscommissie - pba_evelien@kpnmail.nl 
Iris Heymans - Assistente Provinciale Kampioenschappen voor Volwassenen - iris.heymans@gmail.com 
Kathleen Duré - PBA Jeugdcircuit - kathleen.dure@hotmail.com 
Liesbet Peeters - Zaalverantwoordelijke - liesbetpeeters@telenet.be 
Luc Bal - Provinciale Kampioenschappen voor Volwassenen - luc.bal@aquafin.be 
Marijke Verbessem - Kledijverantwoordelijke / Sponsoring / Verslagen - marijke.verbessem@gmail.com 
Myriam Wielandt - Administratie Clubgegevens - myriam.wielandt@telenet.be 
Nancy Cools - Catering & Sponsoringacties - cools.nancy@gmail.com 
Nelly Halsberghe - Boekhouding -  nelly.halsberghe@telenet.be 
Peter Kiekens – Assistent Secretaris - peter_PBA@outlook.com 
Reggy De Clercq - Jeugdcompetitie / Assistentie tornooien / Referee - reggy.pba@gmail.com 
Tim Verbaeten - Controle Damescompetitie - timverbaeten@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.badminton-pba.be/Badminton/index.php?option=com_content&view=article&catid=22%3Abestuur-en-medewerkers&id=351%3Acommissievoorzitters&Itemid=270
mailto:vervaeteddy@gmail.com
mailto:pba_evelien@kpnmail.nl
mailto:iris.heymans@gmail.com
mailto:kathleen.dure@hotmail.com
mailto:liesbetpeeters@telenet.be
mailto:luc.bal@aquafin.be
mailto:marijke.verbessem@gmail.com
mailto:myriam.wielandt@telenet.be
mailto:cools.nancy@gmail.com
mailto:nelly.halsberghe@telenet.be
mailto:peter_PBA@outlook.com
mailto:reggy.pba@gmail.com
mailto:timverbaeten@gmail.com

