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Voorwoord – Linda Schippers
Beste spelers en sympathisanten,
De nazomer heeft nu definitief plaats gemaakt voor een koude herfst met regen en windvlagen, maar ook met mooie
kleuren in onze parken en bossen, en gezellige haardvuren in menige huiskamer. Nu binnen zitten in een sporthal en
onze favoriete sport beoefenen is ook een perfect alternatief.
De competitie voor groot en klein is reeds geruime tijd bezig. Hier en daar kan je al zien wie de kanshebbers zijn om
met de eindoverwinning aan de haal te gaan. Maar in heel wat reeksen zal het weer een spannende strijd worden in
onze provincie, waar toch heel wat ploegen strijden voor de titel.
Onze eerste evenementen zitten erop, het Georges Rogiers tornooi in oktober en de Provinciale Kampioenschappen
in november. Het aantal inschrijvingen had beter gekund, maar toch kunnen we spreken van geslaagde dagen. Bij
deze een grote dank aan alle bestuurders, medewerkers en ouders, die hieraan hebben meegewerkt. Zonder jullie
zijn dergelijke organisaties niet mogelijk. Een welgemeende merci!
De aftrap van het jeugdcircuit werd ondertussen met succes gegeven bij BD Opslag. De volgende ontmoetingen staan
in hun startblokken. Hierbij wens ik nog eens te melden dat we nog steeds zeer dringend op zoek zijn naar een
opvolger voor Kathleen Duré, zodat de werking van het jeugdcircuit gegarandeerd blijft. Zij wil de fakkel ten laatste in
januari kunnen doorgeven. Je leest er meer over verderop.
Onze selectiespelers waren reeds op heel wat tornooien actief. In alle leeftijdscategorieën stonden we al op het
hoogste schavotje. We behaalden ook al redelijk wat finaleplaatsen en poulewinst zat er ook meermaals bij. Proficiat
aan ons rode leger, dat puik werk levert! Doe zo voort.
We kunnen nu ook al de 16e PBA Recreantenteamontmoeting aankondigen, die zal doorgaan op 13 januari 2019.
Recreanten, schrijf deze datum alvast in jullie agenda en doe mee! Het is elk haar weer een leuke bedoening.
Linda Schippers
Voorzitter PBA vzw
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Mededelingen van de secretaris – Patrick Broeckx
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.

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.
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!
Nieuws van de WFC – Eddy Verbist
Komende opleiding voor umpires
Wie geïnteresseerd is in de opleiding umpire moet beschikbaar zijn op zaterdag 26 januari en 16 februari
2019. Op de eerste zaterdag wordt het reglement C 800 behandeld en op de tweede zaterdag is er een
schriftelijke proef rond spelregels en instructies voor umpires. Beide cursusdagen zullen plaatsvinden in
sporthal Steenberg, Oudenaardsesteenweg 458, 9420 Erpe-Mere. De cursus begint om 10h00. Voor verdere
informatie neem je best contact op met Eddy Verbist via eyyj.verbist@skynet.be.

Nieuws van onze jeugdselectie – Kristine De Cuyper
Selectiespelers 2018-2019
Tijdens seizoen 2018-2019 hebben we volgende selectiespelers om mee aan de slag te gaan:
Eerstejaars -9
De Cuyper
Gaëlle
Weyn
Kobe
Tweedejaars -9
Verhulst
Lily
Shah
Niyat
Born
Jent
Dugar
Akash
Lenaerts
Margaux
Vergauwen
Dean
Eerstejaars -11
Lefevre
Lola
Croes
Flint
Van Wesenbeeck
Marie
Patteet
Merel

De Klamp
Zwijndrecht
Amateurs
AIB
OLVE
AIB
Klein Boom
Amateurs
OLVE
De Klamp
OLVE
OLVE

Vancamp
Croes
Gras
Gorteman
Sadhani
Pooters
Nuyts
Ahuja
Patteet
Luijten
Broeckx
Rahman
Van Hoof

Tweedejaars -13
Kyan
Matts
Alex
Jenna
Aarya
Eerstejaars -15
Lore
Jen
Arnav
Lars
Thomas
Femke
Riyaan
Julie

Klein Boom
De Klamp
Amateurs
Klein Boom
AIB
Amateurs
t Beerke
AIB
OLVE
Baret
Rita Serveert
t Beerke
Zoersel
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Pauwels
Gras

Siebe
Amateurs
Ybe
Amateurs
Axel
Amateurs
Tweedejaars -11
Gandhi
Ruday
RABC
Van De Velde
Imke
Zwijndrecht
Hofmans
Mulan
Baccs
Daneels
Jesse
Rijckerack
Lenaerts
Mathis
Klein Boom
Verhaegen
Ferdinand Klein Boom
Eerstejaars -13
Van Dessel
Jelle
Klein Boom
Melis
Micah
Brasschaat
Van Dessel
Quinten
OLVE
Gandhi
Virat
AIB
Verbist
Rune
OLVE
Patel
Diva
OLVE
Khimani
Annisha
OLVE
Agrawal
Navya
RABC
Patteet
Viktor
OLVE
Sancheti
Shaurya
Bacss
Van Wonterghem
Tammi
Zwijndrecht

Gras
Van Wouwe
Lou
Shah
De Sitter
Verbist
Luijten
Van De Ven
Proost
Shah
De Sitter
Cauwenbergh
Cabije
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Tweedejaars -15
Alicia
Kaat
Hanlin
Nishant
Michiel
Robbe
Eerstejaars -17
Laura
Lars
Merel
Samarth
Tweedejaars -17
Robbe
Evelien
Eubil Shannon

Amateurs
Plumula
OLVE
AIB
OLVE
OLVE
Baret
‘t Beerke
Turnhout
BACSS
OLVE
Amateurs
OLVE

Zij namen reeds aan heel wat tornooien deel:

YBJM Brons in Lokeren op 8 september 2018
Het eerste tornooi van een nieuw seizoen!
-9: Voor het eerst 4 van onze PBA meisjes op post. Samen in 1 poule, met één West-Vlaamse vreemde eend.🦆
Leuke, soms spannende wedstrijden, maar vooral een sportief spel onderling. Lily wint al haar wedstrijden en
gaat met de
aan de haal.
-11 jongens: Ferdinand en Siebe winnen elk een match binnen de poule. Flint kan zelfs zijn poule winnend
afsluiten, na een spannende wedstrijd. Hij verliest nadien eervol in 3 sets tegen het derde reekshoofd. Mathis
legt een mooi parcours af en moet pas in de finale de duimen leggen tegen Kobe (WVBF) in 3 sets. 🥈
In dubbel geraken onze 3 opgestelde duo’s geen ronde verder, ook al maken Flint en Siebe er een thriller van en
gaan Dean en Ybe ook met een net-niet-gevoel van het terrein.
-11 meisjes: Alle 3, Mulan, Imke en Merel winnen een wedstrijd binnen de poule. In dubbel kan Merel met Laura
(VVBBC) een wedstrijd winnen in poule A, voor Mulan en Imke lukt het niet in poule B.
-13 jongens: Onze jongens zijn voor hun eerste tornooi direct bij de pinken. Quinten geraakt net niet uit de
poule door verlies tegen Kalle, maar met een mooie match in het achterhoofd. Jelle, Rune, Victor, Matts en Kyan
gaan wel door naar de eindtabel. Kyan wordt in de volgende ronde gewipt door een Fransman. Jelle schakelt in
de volgende ronde Jarne (PBO) uit, maar verliest in de kwartfinale tegen onze eigen Victor. Rune kan dit ook
tegen Wannes (PBO), maar ontmoet nadien de Franse finalist. Victor moet er in de halve finale aan geloven
tegen diezelfde Franse speler. Matts stuurt in de halve finale een Nederlander naar huis en kan in de finale het
Franse geweld wel stoppen in 2 sets.
In dubbel komen Quinten en Jelle direct uit tegen de winnaars. Ook Micah en Corneel (VVBBC) overleven de
eerste ronde niet. Rune en Victor verliezen in de halve finale tegen de winnaars in 3 sets. Kyan en Matts spelen
de andere halve finale en verliezen ook in 3 sets, na toch een raar spelverloop😙.
-13 meisje(s): Bij de meisjes hebben we slechts 1 vertegenwoordigster, Tammi. Zij wint haar poule, die toch het
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tweede reekshoofd bevat en wordt nadien in 3 sets verslagen door de Nederlandse finaliste in de halve finale.
-15 meisje(s): Ook hier alleen onze Lore aan de bak. In haar poule kan ze 1 wedstrijd winnen tegen een
Hongaarse, maar de Franse is te sterk.
In dubbel samen met Lotte (PBO) lukt het wel. Ze moeten slechts in de finale nipt de duimen leggen voor 2
Franse dames in 3 spannende sets. 🥈
-15 jongens: Robbe en Hanlin winnen één wedstrijd. Lars, Nishant en Michiel sluiten de poule winnend af, maar
dan gaan onze jongens eruit in de volgende ronde. Lars weliswaar tegen Martijn, de winnaar van het tornooi.
In dubbel kunnen Hanlin en Michiel hun eerste wedstrijd winnen, maar verliezen dan tegen Jente en Yannick
(PBO). Hetzelfde geldt voor Nishant en Robbe die het in de 2e ronde moesten opnemen tegen het tweede
reekshoofd.
-17 jongens: Lars doorloopt zijn poule met gemak, ook de halve finale tegen Gust lukt nog, maar de Fransman in
de finale is te sterk. 🥈
In dubbel, deze keer samen met Gust (WVBF), geraken ze met glans tot in de finale, maar kunnen de winst net
niet 😫naar zich toetrekken 25/27 derde set. 🥈 Slecht voor de tikker van mama Sabine.

YBJM Brons in Gits op 6 oktober 2018
De Rode brigade naar West-Vlaanderen, met voornamelijk jongens, slechts enkele van onze meisjes kwamen
aan de start. Geen Limburgers op het appel.
Bij de meisjes -9 deed Gaëlle mee, maar zij had haar dagje niet. Leuke partijen, maar winst zat er niet in.
De meisjes -11, Merel en Mulan, wonnen elk een wedstrijd in hun poule. In dubbel kon Merel met partner Laura
(VVBC) na een spannende laatste match de tornooiwinst binnenhalen.
Bij de jongens -11 winnen Flint, Mathis, Ferdinand en Siebe elk een match in de poule. Ruday kan zijn poule
winnend afsluiten, maar verliest nadien tegen Robin (WVBF).
In dubbel hebben Ferdinand en Ruday pech, ze moeten direct tegen Warre en Kobe. Over en out. Het duo Flint
en Siebe wint wel zijn eerste wedstrijd, maar verliest in de halve finale tegen het West-Vlaamse duo. Axel en
Mathis hebben wel de juiste wapens in huis en verslaan Warre en Kobe. De dubbel is binnen.
In de reeks jongens -13 zijn we steeds goed vertegenwoordigd, waardoor zelfs in de poules al 2 PBA spelers
elkaar ontmoeten, Rune en Jelle samen in poule D. Ze maakten er een ‘gespannen’ onderling duel van. Jelle trok
aan het langste eind, maar geen van beiden neemt poulewinst. Axel speelde voor het eerst in -13 en kon reeds
een partij winnen. In 3 sets versloeg hij Jamie (WVBF). 👍💪 Micah won een spannende 3 setter binnen zijn
poule, Quinten kon zelfs 2 wedstrijden winnen, maar toch stootte Ramon (WVBF) door. Victor, Kyan, Alex en
Matts gingen verder naar de kwartfinales. Alex speelde een mooie partij, maar verloor ‘nipt’ tegen Lander
(WVBF). We zagen een PBA duel Kyan - Victor, waarbij Victor won na een overtuigende derde set. Matts
ontmoet Victor in de halve en daar trekt Matts in 2 sets aan het langste eind. In de finale moet Matts het
opnemen tegen Raphaël, maar die is een maat te sterk. 🥈Mooi parcours van onze jongens.
In dubbel, nieuw samengestelde teams. Duo’s Kyan/Micah, Quinten/Rune en Victor/Jelle winnen elk hun eerste
partij, maar verliezen in de volgende ronde. Matts en Alex spelen finale, maar gaan onderuit tegen opnieuw
Raphaël en Gerben. Een derde set was wel in de maak. Een mooie🥈plaats.
Bij jongens -15 geraken onze mannen Lars, Riyaan, Thomas en Robbe niet verder dan de poule, hoewel het voor
Lars niet veel scheelde.
In dubbel komen Thomas en Riyaan onmiddellijk tegen het eerste reekshoofd. Lars en Robbe moeten tegen de
latere finalisten en maakten er sets van. Winst zat er niet in.

YBJM Brons in Antwerpen op 13 oktober 2018
Ook bekend onder de naam Georges Rogiers tornooi, al vele jaren onze eigen organisatie, dus veel PBA spelers op
post. Ook Shutty, onze mascotte, was eindelijk ter plaatse na een lange reis uit China, wat oponthoud in diverse
postkantoren en administratieve grenzen.
Meisjes -9: Enkel PBA speelsters ingeschreven. In een poule van 5 speelden elk van onze meisjes tegen elkaar,
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Jongens -9: Voor het eerst dit seizoen kwamen onze jongste mannen aan de bak in een poule van 4. Jent kon 1
wedstrijd winnen, Niyat zelfs 2 en werd daarmee finalist🥈, een Waalse jongen sloot winnend af.
Jongens -11: Flint kon 1 match winnen in zijn poule, maar moest zijn 2e tegen Robin (WVBF), de latere finalist, en
geraakte dus niet verder. Ferdinand, Ruday, Malte en Mathis winnen wel hun poule. Ferdi, Ruday en Malte gaan
er in de kwart finale uit. Mathis moet het in de halve opnemen tegen Robin en vandaag is deze te sterk voor
onze PBA’er. In dubbel kunnen Flint/Ruday en Ferdi/Malte hun eerste wedstrijd winnen, maar gaan er nadien
uit. Mathis/Axel gaan zoals gewoonlijk wel door tot de finale, wel niet altijd even makkelijk en schrijven weer
een overwinning op hun palmares.
Puik werk jongens!
Meisjes -11: Merel kan in haar poule C een wedstrijd winnen, voor Mulan en Imke staat er steeds een
reekshoofd in de weg. De dubbel wordt in een poule van 4 gespeeld. Merel met gelegenheidspartner Lea kan 2
matchen winnen, maar wordt toch nipt derde. Spijtig ladies.
Jongens -13: Axel speelt enkel bij de - 13 en kan opnieuw een wedstrijd van zijn poule winnen, met zware cijfers
zelfs. Weer een voor onze 9-jarige bij dat groot geweld. Alex wint een wedstrijd, Micah stuurt een Nederlander
wandelen, Jelle wint ’bijna‘ zijn poule. Rune, Quinten, Matts, Kyan en Victor gaan door. Rune wint nog een
volgende wedstrijd, maar wordt geveld in de kwartfinale tegen Victor. Quinten verliest in de kwart van Lucas
(LFBB). Matts schakelt Victor uit in de halve finale. Kyan speelt finale na opgave van Lucas tegen Matts. Kyan wint
het duel in 2 sets. Proficiat!
In dubbel speelt Micah een 3-setter met Corneel (VVBC) tegen Virat en Shaurya. Quinten en Kyan spelen kwart
tegen Wannes en Jarne (PBO), maar verliezen in 3 sets. Jelle en Rune Winne hun eerste match na een derde set
24/22, maar verliezen het PBA onderonsje tegen Alex en Victor. Alex en Victor spelen finale tegen Lander en Jules.
(WVBF en PBO).De eerste set is wat zoeken, maar de 2e en 3e set gaan ze er voluit voor. Winst op zak.
Chapeau!
Meisjes -13: Diva en Navya zitten in de poule met het eerste en tweede reekshoofd en dat is net iets te zwaar.
Aarya en Jenna winnen elk 1 wedstrijd binnen de poule. Tammi en Anissa gaan wel door en worden beiden
uitgeschakeld in de halve finale. Voor de dubbel zitten 2 PBA duo’s in poule B. Tammi/Aarya winnen het duel
van Jenna /Annisha. Tammi en Aarya spelen een sterke finale tegen de winnaars van poule A, Lieke en Fae
(WVBF/PBL). Onze meisjes verliezen met 19/21 in de derde set.🥈
Jongens -15: Nishant en Robbe winnen elk een wedstrijd in hun poule. Lars, Riyaan, Jen, Michiel, Hanlin en
Arnav gaan door. Lars komt in de kwart uit tegen de latere winnaar David. Michiel wint de kwart tegen Riyaan,
maar verliest in de halve tegen Jen. Hanlin wint de kwart van Arnav, maar verliest de halve tegen David. Jen
probeert het in de finale tegen de Nederlander, maar ook hier blijkt David te sterk. Toch puik werk 🥈
Tijdens de dubbel ontmoeten Nishant en Robbe de Nederlandse broers in de eerste ronde: over en uit.
Arnav/Riyaan winnen 2 wedstrijden, maar verliezen de halve van Jen en Lars. Michiel/Hanlin komen de broers
tegen in de andere halve finale en verliezen, maar spelen een verdienstelijke match. Jen en Lars proberen in de
finale het vuur aan de schenen te leggen van de Nederlanders, maar komen een tikkeltje te kort.🥈
Meisjes -15: Slechts 4 inschrijvingen, waarvan 2 PBA girls. Lore maakt haar status van eerste reekshoofd waar en
wint al haar confrontaties.
Julie wordt finalist🥈. Proficiat!

YBJM Brons in Bocholt op 22-23/9/2018
Op zaterdag en zondag 22 en 23 september met z’n allen naar Limburg voor een zilveren tornooi met veel rode
spelers. Spijtig dat West-Vlaanderen geen inschrijving deed, want dat had direct zijn invloed bij de poulesamenstelling, zeker bij - 11. Jongens dubbel en mix waren op een koppel na volledig rood gekleurd.
Meisjes-11: Merel haar tegenstanders in poule A zijn te sterk. Mulan en Imke zitten samen in poule B. Imke wint
het onderling duel, maar verliest haar 2e match en gaat dus ook niet door.
Onze 3 meisjes spelen direct de dubbel finale tegen elkaar, Merel 🥈speelt dit keer met Léa (VVBBC). Imke en
Mulan halen de winst binnen.🏆
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Jongens -11: De enkel spelers zijn verdeeld over poules, met telkens 2 PBA jongens in elke poule. Axel, Mathis en
Ruday komen als winnaars uit en spelen nog een onderlinge finale poule. Mathis en Ruday spelen onderling een
3-setter, maar Axel wint al zijn matchen overtuigend.🏆
De dubbel, een poule van 4, waarvan 3 PBA duo’s: 🏆: Axel en Mathis,🥈Ruday en Malte.
Mix -11: Hier enkel PBA spelers aan het werk. Een poule met 4 koppels die elk een onderling duel aangaan. Dit
was het resultaat:
1: Axel en Léa (VVBBC)🏆
2: Mathis en Imke🥈
3: Flint en Merel
4: Ferdinand en Mulan
Meisjes -13: Tammi en Aarya winnen 2 wedstrijden binnen de poule, maar dit is niet voldoende om door te gaan.
In dubbel geraken de meisjes samen wel tot de finale. Zij verliezen die ZEER nipt met 23/25 in de derde set.
Tammi, denk toch aan het hart van je Vake en Tanti. 😆🥈
Jongens-13: Jelle heeft pech en speelt in poule A, dus tegen het eerste reekshoofd en latere winnaar. Rune heeft
het ook niet onder de markt in poule C. Kyan en Quinten winnen elk een match. Matts en Victor winnen hun
poule, maar verliezen beiden in de kwartfinale.
De dubbel levert een PBA duel op, Alex/Kyan tegen Jelle/Quinten. Alex en Kyan winnen na een 3-setter. In de
halve finale worden ze uitgeschakeld door de latere winnaars. Victor en Rune winnen vlot tot de halve finale. Daar
komen ze uit tegen Arnaud en Lucas (LFBB). Onverwacht spelen zij een thriller van formaat en trekken met 26/24
in de derde set het laken naar zich toe. In de finale gaan ze op hun elan door en moeten nipt het onderspit delven
voor Raphaël en Gerben, alweer in 3 sets.🥈Knap gedaan!
Mix-13: Victor en Tammi verliezen in de halve finale van de latere winnaars. Kyan en Aarya spelen een mooi
tornooi door het tweede reekshoofd uit te schakelen. Ze winnen ook hun halve, maar moeten de winst laten voor
Alexander en Noa (VVBBC) na alweer een 3 setter.🥈
-15 jongens: Lars treft het niet met Peter de Chinees in zijn poule, maar speelt een sterke partij, alsook 3 sets
tegen het derde reekshoofd. Riyaan, Nishant en Robbe winnen elk 1 match. Michiel wint zijn poule vlot, maar
komt Peter tegen in de kwart. Hanlin raakt tot in de halve finale, maar verliest daar van de finalist.
Robbe en Lars spelen samen een leuke 3-setter tegen de latere winnaars. Hanlin en Michiel worden de winnaars
van het tornooi. 🏆 Op hun weg hebben ze in de halve finale Nishant met gelegenheidspartner Yannick nog
verslagen, in 3 sets.
Meisjes-15: Kaat en Femke winnen elk hun poule. Kaat komt in de halve uit tegen de Nederlandse Flora. Na 2 sets
van 20/22 trekt ze aan het kortste eind, maar het had evengoed anders kunnen zijn.😫 Femke speelt finale tegen
Flora, maar ook hier gaat de Nederlandse met de winst lopen. 🥈voor Femke!
In dubbel nemen onze PBA dames revanche van de Nederlandse en winnen vlot het tornooi.🏆
Mix-15: Lars en Lore worden uitgeschakeld door Michiel en Femke. Hanlin en Kaat 🥈spelen na 2 gewonnen
wedstrijden finale tegen Michiel en Femke 🏆 en deze laatsten winnen het tornooi in 2 sets.
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16e PBA Recreantenontmoeting – Luc Van den Heuvel
Op zondag 13 januari 2019, van 12 tot 19 uur
Sporthal “ ZWIJNDRECHT – D E N D R A V E R “
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 is ook een gratis tombola voorzien.
Het inschrijfgeld bedraagt €20 per deelnemend team en is ter plaatse
teamverantwoordelijke. Er worden maximaal 32 teams toegelaten. Een club kan
inschrijven! Inschrijven kan bij Luc Van den Heuvel e n d i t uitsluitend
m a i l adres vandenheuvel.luc@skynet.be, met vermelding van de teamnaam. De
inschrijvingen is dinsdag 8 januari 2019.

te betalen door de
meer dan één team
per e-mail via het
sluitingsdatum van de

Alle teams worden op 13 januari om 11u30 in de sporthal verwacht. Be there!

Jeugdcircuit 2018 - 2019 – Kathleen Duré
Planning 2de helft 2018
NOV

DEC

Za 10
Zo 11
Za 24
Za 15

TYPE
J-Tornooi Brons
JCC
JCC
J-Tornooi Brons

CLUB
Danlie Hamme
OLVE
Rita Serveert
Verviers

SPORTHAL

-9 -11 -13 -15 -18

DUBBELS

St Rita Kontich

    
    

MIX
JD-MD

Planning 1ste helft 2019
JAN Za 5/zo 6 J-Tornooi Zilver
Za 26
JCC
Zo 3
JCC
Za 9/zo10
Provintie
Za 23/zo 24 J-Tornooi Zilver
Zo 24
JCC
Zo 3
JCC
MRT
Zo 10
JCC
Za 30
JCC
za 13
J-Tornooi Brons
APR
Zo 28
JCC
za
05/zo
06
J-Tornooi
Zilver
MEI

FEB

W&L
De Klamp
Zwijndrecht
Prov Kamp Antwerpen
WVBF
Waverse
Plumula
De Nekker
Bacss
Buggenhout
Noorderwijkse
Oupeye

JD-MD
    
     JD-MD-(MIX?)

  
  
 
  











    

JD-MD-MIX
JD-MD
JD-MD
JD-MD
JD-MD

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

Verslag van JCC ontmoeting van BD Opslag op 6/10/2018
Nadat we 5 jaar de mix hebben georganiseerd zonder groot succes, hebben we gekozen om alleen de enkel
discipline te organiseren. Hierdoor konden we alle leeftijdscategorieën doen. 7 ingeschreven spelers hebben
uiteindelijk niet deelgenomen. 3 ervan hebben goed op tijd verwittigd. 2 hebben hun afwezigheid kort voor de
wedstrijden gemeld en jammer genoeg zijn er 2 zonder melding niet komen opdagen.
Om stipt 9 uur starten de wedstrijden van de Minibad’ers en de min11B. Deze werden uitsluitend door onze
vrijwilligers begeleid. De 11MEA en 11JEA waren volledig afwezig??? Vanaf de min13 telden ze zelf of hielpen
ouders. Onze begeleiders zorgden ervoor dat de wedstrijden elkaar goed opvolgen en de resultaten doorgegeven
werden voor verwerking in de computer. Dit zorgde ervoor dat we nergens vertragingen hadden en hier en daar
al iets vroeger konden beginnen.
Bij de min15A lag het niveau behoorlijk hoog en werd er met veren shuttles gespeeld. Dit hadden we niet
verwacht voor een instaptornooi.
Daar we alleen maar enkels speelden, hebben we gekozen voor grote poules. Zowel de 13JEA als 13JEB waren
met 12. Dit resulteerde in 2 maal 2 poules van 6. Verder hebben we geprobeerd om de poules met minimaal 5
spelers te laten verlopen. Door verschillende late afzeggingen zijn enkele disciplines in een poule van 4 gespeeld,
maar hebben we ook nog 2 spelers last minute kunnen laten deelnemen.
Moe maar voldaan, hebben alle deelnemers kunnen genieten van leuke wedstrijden in een faire en ongedwongen
sfeer. Dank u aan alle spelers, begeleiders, ouders, tellers, … voor een sportieve topdag.
Categorie
Minibad M
Minibad J
11MEA
11MEB
11JEA
11JEB
13MEA
13MEB
13JEA
13JEB
15MEA
15MEB
15JEA
15JEB
18MEA
18MEB
18JEA
18JEB

Winnaar
Verbraeken Roos
Yilmaz Kenan
/
Bharadwaj Shreshtha
/
De Groof Stan
Gorteman Jenna
Arumuganabi Anjali
Matthys Ruben
Dries Van Dyck
Sebrechts Askja
Pilaet Annelies
Van Criekinge Tristan
Spoelders Witse
Verstrepen Sara
Dockx Wendolien
Timon Hofmans
Van Damme Levi

Club
Zwijndrecht
BD Opslag
/
BD Opslag
/
Rita Serveert
Klein Boom
Geelse
Geelse
Herentalse
Zoersel
Rita Serveert
Rita Serveert
BD Opslag
Tornado Lier
Bacss
Bacss
Smash
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2 leden worden A-speler vanaf het jeugdcircuit van OLVE op 11 november.
Proficiat aan:
50334883
50113702

Van Dyck Dries
Spoelders Witse

Herentalse
BD Opslag

13JEB (2006)
15JEB (2004)

Clubranking na Waverse + Bacss:
Olve
Klein Boom
Rita Serveert
AIB
De Klamp
Noorderwijkse
Bacss
Zwijndrecht
Tornado Lier
BD Opslag

794
520
436
412
326
319
297
224
160
145

Rijckerack
Geelse
Zoersel
Brasschaat
RABC
E.B.C.
Smash
Herentalse
Poona
’t Huirtuits Dropke

142
138
133
123
111
96
65
55
52
38

Lintse Pluimvreters
De Nekker
Duffel
Waverse
Plumula
Spinshuttle
De Pluim
Baret
Merksplas
Olympia

31
29
28
28
26
21
0
0
0
0

Jeugdcircuit Olve – Rutger Hendrickx

Jeugdontmoeting
Zondag 11 november 2018
SPORTHAL Den Willecom

Terelsstraat 2, 2650 Edegem
Reeksen:
Minibad (-9): Geboren in ‘10 of later
Min 11: geboren in 2008 of 2009
Min 13: geboren in 2007 of 2006
Min 15: geboren in 2005 of 2004
Min 18: geboren in 2001, 2002 of 2003
Opgesplitst in:
Reeks A en B in -11, -13, –15 en -18
meisjes enkel, jongens enkel,
gemengd dubbel)
In -9 wordt Minibad gespeeld:
alleen jongens enkel en meisjes enkel

Inschrijvingen, d.m.v. bijgevoegd formulier, en
uitsluitend per E-mail,
voor: vrijdag 26 oktober 2018
Naar: Rutger Hendrickx
Emailadres: jcc1111@olvebadminton.be
Inschrijvingsgeld: € 3,50 voor 1 discipline, €5,50 voor
2 disciplines te betalen per
inschrijvende club
Op rekening nr. BE58 6451 0562 7779
van OLVE Badminton Club VZW met vermelding van
PBAJCC + clubnaam
Loting: dinsdag 30 oktober 2018
Om: 20:00 uur
Te: Standonklaan 23, 2610 Wilrijk
Toernooileider: Rutger Hendrickx
Telefoon: 0496 38 6820
Dopingverantwoordelijke: Luc Colijn
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Jeugdcircuit Rita Serveert – Neelke De Groof

Inschrijvingen, d.m.v. bijgevoegd formulier, en
uitsluitend per E-mail,
voor: zondag 11 november 2018
Naar: Neelke De Groof
Telefoon: 0473 81 79 38
Emailadres : ritaserveert@gmail.com

Jeugdontmoeting
Zaterdag 24 november 2018

Inschrijvingsgeld: € 3,50 voor 1 discipline, € 5,50 voor 2
disciplines te betalen per inschrijvende club
Op rekeningnr BE92 7755 9233 0723 van
Rita Serveert met vermelding van
JCC + clubnaam

Sporthal Sint-Rita
Rompelei,
2550 Kontich
Van 09:00 tot 19:00 uur

Lottrekking: woensdag 14 november 2017
Om: 20:00 uur
Te: Ekelenhoek 21, 2860 Sint-Katelijne-Waver

Reeksen:
Minibad (-9): Geboren in 2010 of later
Min 11: geboren in 2008 of 2009
Min 13: geboren in 2006 of 2007
Min 15: geboren in 2004 of 2005
Min 18: geboren in 2001, 2002 of 2003
Opgesplitst in:
Reeks A en B in -11, -13, –15 en -18:
meisjes enkel, jongens enkel,
meisjes dubbel, jongens dubbel
Minibad:
In -09 wordt Minibad gespeeld.
Alleen jongens en meisjes enkel, geen dubbel.
Verplicht met verkorte racket en verlaagd net.

Tornooileider: Neelke De Groof
Tel 0473 81 79 38

Dopingverantwoordelijke: Eddy Vervaet
-

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
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Beste clubs, ouders en spelers,
Opnieuw lanceren we deze oproep en dit voor de laatste keer. Indien er eind november geen opvolger
gevonden is voor Kathleen, is PBA genoodzaakt zijn ondersteuning voor het JCC circuit stop te zetten. De
ontmoetingen kunnen natuurlijk blijven bestaan, maar er zal geen centrale ranking meer opgemaakt worden,
er zal geen verwerking van inschrijvingen meer zijn en er zal niemand naar de ontmoetingen afgevaardigd
worden voor ondersteuning van de organisatie. Dan zullen de verschillende ontmoetingen op zichzelf bestaan
als aparte tornooitjes. We nemen deze beslissing met spijt in het hart, maar we hebben niet de mensen binnen
het bestuur om ook deze taak erbij te nemen. Ik hoop uit de grond van mijn hart, dat iemand zich kandidaat
stelt, want de jeugd is de toekomst van onze sport.
Linda Schippers
PBA Voorzitter
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Jeugdcompetitie – Reggy De Clercq
Wedstrijdinformatie over de jeugdcompetitie is terug te vinden op:
Badminton Vlaanderen Jeugd Meisjes, Badminton Vlaanderen Jeugd
Jongens en Badminton Vlaanderen Jeugd Gemengd. Inlichtingen rond de
jeugdcompetitie kan je steeds krijgen via reggy.dropke@gmail.com.

Volwassenencompetitie – Sigurd Dieleman
Wedstrijdinformatie over de volwassenencompetitie is terug te vinden op:
Badminton Vlaanderen Dames, Badminton Vlaanderen Heren
en Badminton Vlaanderen Gemengd
Inlichtingen rond de volwassenencompetitie kan je steeds krijgen via
pba_sigurd@telenet.be.

Als club zelf 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

Seniorencompetitie – Luc Van den Heuvel
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.

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

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

PATRICK BROECKX
Secretaris

BRUNO WUYTS
Penningmeester

03/321.82.29
linda.schippers@skynet.be

0472/ 29.27.41
secretaris@badminton-pba.be

014/ 41.63.82
bruno.wuyts@corladvies.be

Commissievoorzitters
LINDA SCHIPPERS
PATRICK BROECKX

LUC VAN DEN HEUVEL
Seniorencompetitie /
Recreantencommissie
en -ontmoeting
03/ 658.36.67
vandenheuvel.luc@skynet.be
SIGURD DIELEMAN
Sportcommissie /
Klassementscommissie
03/ 326.27.30
pba_sigurd@telenet.be

Jeugdcircuit / Reglementencommissie / Tornooiorganisatie
Jeugdtrainingscommissie

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

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

EDDY VERBIST
Wedstrijdfunctionarissen
0498/ 40.28.90
eyyi.verbist@skynet.be
LUTGARDE SYMONS
Vergaderzalen /
Gemengd Competitie
015/ 55.97.59
lutgarde.symons@skynet.be

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

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

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

