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VVoooorrwwoooorrdd    ––    IIrriiss  HHeeyymmaannss  

 
 
Beste spelers en sympathisanten, 

 
 
Snel, sneller, snelst, … het is niet te vatten hoe rap de tijd voorbij vliegt. De feestdagen lijken nog maar 
net verteerd en de paasvakantie staat alweer voor de deur! 
Gelukkig vinden we met zijn allen nog tijd om onze favoriete sport te beoefenen. En dat sporten 
gezond en noodzakelijk is, blijkt maar weer eens. Een ervaring uit eigen omgeving. 
 
Mensen die sporten kunnen eveneens al eens “onderuit” gaan en hartproblemen of wat dan ook 
krijgen. En dan zegt men wel eens: “ die deed nu zo aan sport en leefde zo gezond.” 
Maar wat blijkt? Door hun conditie verloopt hun herstel en revalidatie toch meestal veel vlotter dan bij 
de niet-sportievelingen. 
Daarom is het ook zo belangrijk te blijven investeren in onze gezondheid en conditie 
 
Dus mensen, maak tijd vrij om te badmintonnen en ook voor de après-badminton. Ook de sociale 
contacten die het sportgebeuren met zich mee brengen is niet te versmaden. 
 
Verder wensen wij jullie vanuit de PBA een zalig paasfeest, een deugddoende paasvakantie en veel 
mooi lenteweer. Vergeet ook daar zeker niet van te genieten. Het zonnetje houdt immers ons 
vitaminepeil en onze energie mee in orde te houden 
 
 
 
Iris Heymans 
Ondervoorzitter PBA vzw 

 
 
 
 
 
 



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. 
 

Boetepunten   zijn opgetrokken naar €1,95 (sinds 28/6/16) 
 

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. 
 

Wak Waver heeft wijzigingen in zijn bestuur aangebracht. 
 

Badminton Vlaanderen is op zoek naar nieuwe referees. Voor verdere info van de opleiding klik je hier.  
 

Volg ons ook via Facebook!!!  
 
 

NNiieeuuwwss  vvaann  ddee  PPBBAA  sseelleeccttiiee    ––    PPaattrriicckk  BBrrooeecckkxx  

Goud, zilver en brons in Eernegem! 

In Eernegem stond een zilveren tornooi in het YBJM-circuit geprogrammeerd. Benieuwd hoe de PBA-selectie 
heeft gepresteerd?  
 

Wel, opnieuw meer dan goed!  
 

Voor een keertje beginnen we met de U17 waar één speler onze eer moest verdedigen. Robbe kon in zijn 
enkelpoule de eerste wedstrijd makkelijk winnen. Ook de tweede liep niet slecht maar tegen het eerste 
reekshoofd werd nipt in 3 sets verloren. Wanneer iedereen al bijna naar huis was, moest Robbe nog aan de 
wedstrijden in het dubbel starten: 3 wedstrijden werden relatief vlot gewonnen, de laatste en beslissende tegen 
het 2de reekshoofd werd opnieuw een spannende 3-setter die deze keer wél winnend werd afgesloten. Knap 
gedaan!! 
 

Heel wat meer deelnemers bij de U15. Michiel had het niet getroffen met de loting, maar desondanks 
badmintonde hij mooie uitslagen bij elkaar. Samarth en Tom konden beiden 2 wedstrijden in het enkel winnen, 
maar dat was net niet genoeg om door te gaan. In het dubbel werd wel de kwartfinale gehaald. Bjorn en Lars 
haalden in het dubbel ook al de kwartfinale. In het enkel deed Lars het nog beter: hij walste letterlijk over de 
tegenstand heen en haalde zo knap de halve finale. En het was nog niet gedaan, want ook in de mix, samen met 
Merel, werd zelfs de finale gehaald. Sterk ! Ook Laura tekende resultaten op om mee thuis te komen: 2 gewonnen 
wedstrijden in de enkelpoule, 2de ronde in de mix samen met Bjorn, en in de dubbel, samen met Merel werd zelfs 
de finale gehaald, die dan ook nog werd gewonnen! Niet vergeten dat Merel in het enkel ook nog knap haar poule 
had gewonnen, en zich pas na 3 sets moest gewonnen geven in de halve finale tegen de latere winnares ! Wie het 
ook graag spannend maakte was Kaat: 2 vlot gewonnen wedstrijden in de enkel en de 3de wedstrijd in 3 sets 
verloren. In het dubbel werd knap de halve finale gehaald, die dan wel héél nipt werd verloren met 22-20, 21-23 
en 21-19. Een finale plaats was dus zeker verdiend geweest! 
 

2 van onze U13 spelers waagden ook hun kans in het enkel bij de U15 en dat deden ze meer dan behoorlijk: Jen 
kon zelfs zijn poule winnen en werd pas in de kwartfinale uitgeschakeld in 3 sets van de latere finalist. Ook Femke 
haalde een hoog niveau, wat 2 gewonnen wedstrijden opleverde. Dit duo speelde samen de mix bij de U13, wat 
een mooie en sterke finale opleverde! In het dubbel deden ze nog iets beter: Jen en zijn Limburgse partner 
stoomden vlot door tot de finale, die dan ook nog overtuigend werd gewonnen. Femke en Lore wilden niet 
onderdoen: ook goud in het dubbel! Prachtige resultaten! 
 

De medaillekoorts was nog niet voorbij: in het enkel haalde Lore bij de U13 knap de finale: weer zilver! Ook Julie 
kon tevreden op haar tornooi terugblikken met poulewinst.  Onze U13 jongens konden niettegenstaande heel wat 
gewonnen wedstrijden zich niet plaatsen voor de 2de ronde. Lars en Arnav samen in het dubbel haalde wel knap 
de finale! 
 

http://www.badminton-pba.be/Badminton/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=182&Itemid=297
http://www.badminton-pba.be/Badminton/index.php?option=com_content&task=view&id=195&Itemid=130&clubnaam=Wak%20Waver
http://www.badminton-pba.be/Badminton/files/PBA/commissies/wedstrijdleiders/2016-2017/wervingsbrief%20kandidaat%20referee%20def%202017.doc


Ook bij de U11 enkele mooie resultaten. Joaquin en Jelle dubbelden samen en werden knap 2de in de finalepoule. 
Viktor als U11 bij de U13 wist ook een wedstrijd in het enkel te winnen en tegen één van de reekshoofden was 
ook 2 x 21-16 een meer dan behoorlijk resultaat. Als kers op de taart mocht Viktor met zijn Westvlaamse partner 
tenslotte ook nog op het hoogste podium plaatsnemen voor de mix: schitterend! 
 

Een optelsommetje geeft : 5x goud, 5x zilver en 3x brons. Daar kunnen spelers, trainers en ouders alleen maar 
trots op zijn !    Patrick B 
 
 
 
YBJM Brons – Latem-De Pinte: een verslag  
 

Verkeersongevallen, wegenwerken of een giftige wolk, niks kon onze PBA-selectiespelers tegenhouden om fris en 
monter te starten aan het bronzen tornooi van Latem-De Pinte. 
5 PBA’ers bij de minibad ! Bij de meisjes wist Merel de beide wedstrijden in haar poule te winnen, zodat ze de 
finale voor de 1ste plaats mocht spelen. Haar tegenstanders was net iets sterker, maar knap gedaan hoor Merel ! 
Hanna en Mulan wonnen telkens één wedstrijd in hun poule zodat ze in de kleine finale het tegen elkaar mochten 
opnemen voor de 3de plaats. Het werd een 3-setter waar Hanna uiteindelijk iets sterker was. Flint en Mats 
moesten bij de jongens de Antwerpse eer verdedigen en deden dat ook meer dan behoorlijk. Flint wist alle 
poulewedstrijden te winnen, waardoor ook hij voor de 1ste plaats mocht spelen. Ook hier een spannende 3-setter 
met een zilveren medaille als resultaat. Knap Flint ! Mats won als jongste mooi 2 van de 3 poulewedstrijden wat 
uiteindelijk brons opleverde !  
 
Joaquin begon schitterend aan het tornooi bij de U11 met een vlotte poulewinst als gevolg. Nadien was het eerste 
reekshoofd iets sterker. Hetzelfde verhaal voor Jelle en Rune: ook poulewinst maar de ronde nadien was de 
tegenstander iets te sterk. Onze 3 andere jongens (Quinten-Mathis en Ferdinand)  zaten in een poule met latere 
halve finalisten en finalisten. Poulewinst was daardoor moeilijk. 
 
Bij de U13 speelde Viktor als U11 weer sterk, maar poulewinst zat er nog niet in. Broer Lars was de enige die er in 
slaagde beide poulewedstrijden te winnen en door te gaan naar de volgende ronde. In het dubbel was het duo 
Matts-Kyan het sterkste PBA-duo. Als eerstejaars bereikten zij knap de kwartfinale die felbevochten was, maar 
nipt werd verloren van de latere winnaars. Mooie prestatie ! Lore wist 2 van de 3 poulewedstrijden te winnen, 
maar helaas net niet voldoende om door te gaan. Lore en Femke samen in het dubbel stoomden wel lekker door 
tot in de finale. Een mooie gouden medaille was het resultaat ! 
 
Over naar de U15 waar Tom als enige zijn poule kon winnen. Zijn enkeltornooi eindigde pas in de kwartfinale. Ook 
Michiel zat dicht tegen poulewinst. Jammer dat hij niet doorging, want hij had evenveel wedstrijden gewonnen 
als de eerste in zijn poule. Onze 3 jongens konden in het dubbel allemaal de kwartfinale halen. Niet slecht ! 
Slechts 2 meisjes bij de U15. Merel mocht zonder setverlies in het dubbel met de gouden medaille naar huis ! 
Femke als U13 deed het prima in het enkel: zonder setverlies in de poule en de halve finale stootte de zelfs door 
tot de finale die moest gespeeld worden tegen …  Merel ! Merel was nog te sterk, maar zilver en goud voor PBA: 
zo zien we het graag ! 
 
Bedankt spelers en trainers Lissa en Fré !  
PB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Renovatie-,Bouw- 

 en karweiwerken 

Bueds Danny       
Heivelden 12                 

2861 O.-L.-V.-Waver      

Telefoon/Fax : 015/55.33.30 

E-mail: dannybueds@hotmail.com                              

BTW nr. : BE0553.832.683 

 

 

  

JJeeuuggddcciirrccuuiitt  SSeeiizzooeenn  22001166--22001177    ––    KKaatthhlleeeenn  DDuurréé  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  Jeugdontmoeting 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Reeksen: 
MiniBad : geboren in 2008 of later 
Min 11: geboren in (2008) of 2007 
Min 13: geboren in 2006 of 2005 
Min 15: geboren in 2003 of 2004 
Min 18: geboren in 2000, 2001 of 2002 
Opgesplitst in: 
Reeks A en B in -11, -13, -15 en -18 :  

meisjes enkel, jongens enkel, 
meisjes dubbel, jongens dubbel 
GEEN GEMENGD DIT JAAR ! 

In -10 wordt MiniBad gespeeld :  
jongens enkel, meisjes enkel 
geen dubbel 

 

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

uitsluitend per e-mail.  

Voor datum: zondag 19 maart 2017 

Contactpersoon: Peter Kiekens 

E-mail : jeugdtoernooi@waverse-bc.net  

Telefoon: 0475/44.19.99 
 

Tornooileider: Peter Kiekens GSM: 0475/44.19.99 

Dopingverantwoordelijke: Joren Bueds 

Reglementen: 

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

D en niet-leden  

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

- Inschrijven kan enkel via PBA-clubs. 

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

KO. 

- Deelname kan enkel in de eigen leeftijdscategorie, met 

uitzondering van de PBAselectiespelers. 

- 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 

Zondag 2 april 2017 
Sporthal  Bruultjeshoek 

Wavervelden 14 

2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver 

( Sint-Katelijne-Waver ) 

Inschrijvingsgeld: 

€ 3,5 voor één, € 5,5 voor 2 disciplines, te betalen per 

inschrijvende club op rekening nr. van  Waverse BC  

IBAN: BE57 0012 5597 8935          

BIC: GEBABEBB  

met vermelding Jeugdtornooi 2017 + Clubnaam 

 

Lottrekking: donderdag 23-03-2017 om 20:00h 

Akelei 84 A, 2860 St.-Kat.-Waver 

 

mailto:jeugdtoernooi@waverse-bc.net


 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

Jeugdontmoeting 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reeksen: 

Min 10: geboren in ’08 of later 

Min 11: geboren in ’07 of ‘08 

Min 13: geboren in ’05 of ‘06 

Min 15: geboren in ’03 of ‘04 

Min 18: geboren in  ’00, ’01 of ‘02 

Opgesplitst in: 

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

meisjes enkel, jongens enkel, 

meisjes dubbel, jongens dubbel 

. Minibad: 
In -10 wordt Minibad gespeeld. 
Alleen jongens en meisjes enkel, geen dubbel. 
Verplicht met verkorte racket en verlaagd net. 

Inschrijven bij de jeugdcircuit- 

clubverantwoordelijke, Cindy Troubleyn  

voor:  zondag 09/04/2017 

Inschrijvingen uitsluitend per mail 

naar: cindytroubleyn@hotmail.com  

Tornooileider: Cindy Troubleyn 

   0479.25.64.29 

Dopingverantwoordelijke: Koen Muys 

Reglementen: 

 

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

-  D en niet-leden  

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

RISICO 

- Inschrijven kan enkel via PBA-clubs. 

- De voorronden worden altijd in poules gespeeld, daarna poules 

of KO. 

- Deelname kan enkel in de eigen leeftijdscategorie, met 

uitzondering van de PBAselectiespelers. 

- 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 

Zondag  23 april 2017 
 

Sportcomplex  ‘t Breeven 
Barelstraat 111,  2880 Bornem 
(volg de wegwijzers zwembad) 

Van  09:00  tot  19:00  uur 

Lottrekking: donderdag 23-03-2017 om 20:00h 

Akelei 84 A, 2860 St.-Kat.-Waver 

 

Inschrijvingsgeld: 

 € 3,5 voor één, €5,5 voor 2 disciplines te betalen 

per inschrijvende club op rekeningnr:              

BE75 3200 6674 3851 met vermelding van JCC 

+ clubnaam 



KKaalleennddeerr  JJeeuuggddcciirrccuuiitt  SSeeiizzooeenn  22001166--22001177    ––    KKaatthhlleeeenn  DDuurréé  
 

    Club Sporthal #velden -10 -11 -13 -15 -18 Dubbels 

MRT za 25   JCC  Bacss   Edusport Merksem  12            JD-MD 

APR  zo 02   JCC  Waverse Bruultjeshoek, OLV Waver 14         JD-MD 

 zo 23  JCC  Plumula   ‘t Breeven, Bornem 12       JD-MD 

 
 
 

VVeerrssllaaggeenn  JJeeuuggddcciirrccuuiitt  SSeeiizzooeenn  22001166--22001177    ––    KKaatthhlleeeenn  DDuurréé  

 
Foto’s van de Prijsuitreiking JCC 2016 zijn hier te bekijken. Geniet er van! 
 
 

Na het jeugdcircuit van De Nekker zijn er weer een aantal spelers die A geworden zijn.  

50538152 Patteet Merel OLVE 11MEB 2009 

50930540 Pede Mylan Rita Serveert 13JEB 2005 

50793195 Kshirsagar Gehna OLVE 13MEB 2005 

50533975 Mehta Aanya Bacss 15MEB 2004 

50363484 Nuijten Alexander Bacss 18JEB 2202 

--- Van den Eynde Tinne Tornado Lier 18MEB 2001 
 

Proficiat! 

 

 

Clubranking na De Nekker: 

 

Olve  495  Tornado Lier  87  Dropke  18 
Klein Boom  168  Duffel  60  Geelse  13 

Noorderwijkse  133  Plumula  55  Poona 9 
Zwijndrecht 128  RABC 55  Spinshuttle 8 
Rita Serveert  122  BD Opslag 52  Merksplas  4 
Herentalse 117  Rijkerack 52  Lintse Pluimvreters 3 

AIB  111  E.B.C. 46  De Pluim 2 
Bacss 108  De Nekker 34  Olympia 0 

De Klamp 102  Zoersel  24    
 

Nog even enkele tips voor de volgende jeugdcircuits: 
 

1/ Leden nog eens extra verwittigen dat ze op tijd moeten komen. Er waren een paar leden meer dan een      
kwartier te laat op het jeugdcircuit van Klein Boom. 
2/ Als ze afwezig zijn moeten ze telefoneren naar de verantwoordelijke van het jeugdcircuit dat plaats vindt. Geen 
mail op de dag zelf. Die wordt immers niet meer gelezen.  
3/ Alleen afmelden als leden ZEKER ziek zijn. Nu waren er leden afgemeld, waardoor er poules of invallers 
veranderd/gezocht moesten worden. Uiteindelijk was de zogezegd afgemelde persoon wel ter plaatse. Beetje 
lastig dan als er al een invaller in haar/zijn plaats speelt. 
4/ Minibadders nog eens zeggen dat ze hun minibadkaart moeten afstempelen. Als ze nog geen kaartje hebben, 
dan mogen ze dit steeds melden aan de inschrijvingstafel en dan krijgen ze er 1.  
 

 
 

https://goo.gl/photos/sjadcggcrfn12WwYA


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  ––  HHuuggoo  VVaann  ddee  WWyynnggaaeerrtt  

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

Aan de inrichters van Jeugdcircuit of Recreantenontmoeting ,  
Vergeet de onkosten van uw evenement niet aan mij, Hugo, 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 . 
 Sportieve groeten,  Hugo Van De Wyngaert 

 
 

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. 

 

 
SENIORENCOMPETITIE 

INSCHRIJVINGSFORMULIER SEIZOEN 2017-2018 
Wacht niet met inschrijven voor het komend seizoen. Speel je nog graag? Maar zijn de 

enkelspelen er te veel aan ! dan is deze competitie wat je zoek !  
 

 

 

 

 

http://www.badmintonvlaanderen.be/sport/events.aspx?id=1318F418-2F2C-4863-8448-CE777CDE087F&tlt=2
http://www.badmintonvlaanderen.be/sport/events.aspx?id=1318F418-2F2C-4863-8448-CE777CDE087F&tlt=1
http://www.badmintonvlaanderen.be/sport/events.aspx?id=1318F418-2F2C-4863-8448-CE777CDE087F&tlt=1
http://www.badmintonvlaanderen.be/sport/events.aspx?id=1318F418-2F2C-4863-8448-CE777CDE087F&tlt=3
mailto:sigurddieleman@gmail.com
http://www.badmintonvlaanderen.be/sport/events.aspx?id=E168090A-EF2C-4277-A217-D95930B1A8CB&tlt=2
http://www.badmintonvlaanderen.be/sport/events.aspx?id=E168090A-EF2C-4277-A217-D95930B1A8CB&tlt=1
http://www.badmintonvlaanderen.be/sport/events.aspx?id=E168090A-EF2C-4277-A217-D95930B1A8CB&tlt=3
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:hugo.vandewyngaert@skynet.be
http://www.badmintonvlaanderen.be/page/27552/Reglementen
http://www.badmintonvlaanderen.be/calendar/185/Recreanten-Kalender
http://www.badmintonvlaanderen.be/calendar/185/Recreanten-Kalender
http://www.badmintonvlaanderen.be/sport/event.aspx?id=1F129FF1-6E13-468A-A7F8-5A54235542BF&event=2
http://www.badmintonvlaanderen.be/sport/event.aspx?id=1F129FF1-6E13-468A-A7F8-5A54235542BF&event=3
mailto:vandenheuvel.luc@skynet.be
http://www.badminton-pba.be/Badminton/files/PBA/competitie/volwassenencompetitie/2015-2016/PBASeniorencompetitiereglement2016.pdf
http://www.badminton-pba.be/Badminton/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=64&Itemid=266


Seniorencompetitie 

2016-2017 
 

Jaarlijks afsluitingsfeest op 29 april 2017 
om 18.00 uur in cafetaria “EDU-Sport” 

Sporthal ”Edu-Sport” 

Broeder Frederikstraat 2 

2170 Merksem 

Buffet, muziek en dans 
 

Info: Luc Van den Heuvel – 03/658.36.67 – 0488/17.93.93 – vandenheuvel.luc@skynet.be 

 

Inschrijvingsstrook terug te bezorgen vóór 23 april 

Naam: …………………………………………………… 

Club/Ploeg: …………………………………………… 

Ik doe mee aan het feest met …… personen x 27 € per persoon = …… € 

Te betalen bij inschrijving aan Luc Van den Heuvel (Seniorencompetitie) 

of voor 23 april storten op rekening nr. BE91 0630 4316 9176 met  

vermelding : seniorenfeestje, naam, club.  
 

 
 

KKaalleennddeerr  BBaaddmmiinnttoonniinnssttuuiivveenn  ––  TTaammaarraa  GGeeeerraaeerrttss    
 

Het nieuwe schooljaar is al een tijd  gestart en zoals elk jaar organiseert de Stichting Vlaamse Schoolsport in 
samenwerking met Badminton Vlaanderen een aantal badmintoninstuiven voor de 2de graad Lager Onderwijs. 
Deze instuiven gaan door op woensdagnamiddag van 14u tot 16u en moeten de drempel naar onze clubs 
verlagen.  

Hieronder vindt u de kalender voor provincie Antwerpen, welke eveneens te vinden is op de website van SVS. 
(Provincie kiezen en daarna op Basisonderwijs en Badmintoninstuif klikken).  

Indien er een instuif doorgaat in uw gemeente en u zou als club graag meewerken hieraan, laat dan 

zeker tijdig iets weten aan Tamara Geeraerts . Dit is een ideale gelegenheid om promotie te voeren 

naar kinderen van de tweede graad basisonderwijs! Alle deelnemers krijgen een bon mee waarmee 

ze nadien bij aansluiting het licentiegeld bij Badminton Vlaanderen teruggestort kunnen krijgen. 

Wij zoeken voor elke instuif minstens 1 lesgever om deze te begeleiden (vrijwilligers- en 
kilometervergoeding wordt voorzien). Indien u meer informatie wenst over de instuiven, aarzel dan niet 
om contact op te nemen! 

 

 

 
 
 
 
 

Datum Locatie 
19-04-17 Hoevenen, Attenhoven, Kerkstraat 87 
26-04-17 Bonheiden, Berentrode, Grote Doelstraat 1B 
03-05-17 Merksplas, Gem. sporthal,Hofeinde 1 
17-05-17 O.L.V.-Waver, Bruultjeshoek, Watervelden 14 
24-05-17 Arendonk, Bemdhal, Diepenbeemd 14 
07-06-17 Kontich, De Nachtegaal, Duffelsesteenweg 145 

http://www.schoolsport.be/Antwerpen/activiteit.aspx?site=2&ID=474&onderwijs=1&soort=&kern=&aard=&categorie=
mailto:tamara@badmintonvlaanderen.be


PPBBAA  BBooeetteess  22001166--22001177  

Boetes worden uitgedrukt in boetepunten. De waarde van een boetepunt is door de Belgische 
Badminton Federatie, vastgelegd op €1,95 (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 € 9,75.  terug  
 

VOOR VOLWASSENENCOMPETITIE 

Nr. Beschrijving Art. BP € 

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

*** 100 195,00 

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

23,2 15 29,25 

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

23,3 30 58,50 

4 Terugtrekken van een ploeg tijdens de competitie 23,4 40 78,00 

5 Misbruik of valse verklaringen i.v.m. kalender- wijzigingen en uitstel 27/28 50 97,50 

6 Niet deelnemen met een volledige ploeg aan eindtornooien & testontmoetingen 34/35 50 97,50 

7 Opstellen van een niet-speelgerechtigde speler 44 30 58,50 

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

57 5 9,75 

9 Foutief opstellen van een speler 58 20 39,00 

10 Foutief samenstellen van een ploeg 58 20 39,00 

11 Onverwittigde forfait 63,3 30 58,50 

12 Verwittigde forfait - minstens 48 uur vóór het voorziene aanvangstijdstip 63,3 20 39,00 

13 Onvolledig, foutief of onduidelijk invullen of verlies van een ontmoetingsformulier 75,5 5 9,75 

14 Te laat invullen van de detailuitslag op www.toernooi.nl 75,8 10 19,50 

15 Te laat bevestigen van de detailuitslag op www.toernooi.nl 75,8 10 19,50 

16 Niet aanduiden van een wedstrijdleider 80,5 5 9,75 

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

80,5 5 9,75 

 

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 97,50 

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

23,2 12 23,40 

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

23,3 17 33,15 

4 Terugtrekken van een ploeg tijdens de competitie 23,4 30 58,50 

5 Misbruik of valse verklaringen i.v.m. kalender- wijzigingen en uitstel 26/27 25 48,75 

6 Opstellen van een niet-speelgerechtigde speler 33 15 29,25 

7 Foutief opstellen van een speler 44 10 19,50 



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

8 Foutief samenstellen van een ploeg 44 10 19,50 

9 Onverwittigde forfait 54,3 15 29,25 

10 Verwittigde forfait - minstens 48 uur vóór het voorziene aanvangstijdstip 54,3 10 19,50 

11 Onvolledig, foutief of onduidelijk invullen of verlies van een ontmoetingsformulier 64,5 2,5 4,86 

12 Te laat invullen van de detailuitslag op www.toernooi.nl 64,7 5 9,75 

13 Te laat bevestigen van de detailuitslag op www.toernooi.nl 64,7 5 9,75 

14 Niet aanduiden van een wedstrijdbegeleider 63,3 10 19,50 

15 Deelnemen a.e. ontmoeting met onvoldoende ploeg (per niet gespeelde wedstrijd)  5 9,75 

16 Administratieve boete  5 9,75 
 

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 PBA vzw  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

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

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

ALEX SCHNABEL 
IPJO & Scouting Jeugd- 
trainingscommissie 
0476/ 44.46.98 
alex.schnabel@telenet.be 

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

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

LILIANE MEEUSEN 
Promotie 
 
0478/ 50.65.64 
liliane.meeusen@gmail.com 

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

LUC VAN DEN HEUVEL 
Seniorencompetitie / 
Recreantenontmoeting 
03/ 658.36.67 
vandenheuvel.luc@skynet.be 

NELLY HALSBERGHE  
Boekhouding 
03/ 235.94.88 
nelly.halsberghe@telenet.be 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 

 
 
 

LIESBET PEETERS 
PBA Zaal-  
verantwoordelijke  
0499/ 23.55.74 
liesbetpeeters@telenet.be 

MARIJKE VERBESSEM 
PBA Kledij  
 
0472/ 43.91.14 
marijke.verbessem@gmail.com 

LIESBET PEETERS 
PBA Zaal-  
verantwoordelijke  
03/ 889.92.63 
liesbetpeeters@telenet.be 

FILIP MAES 
Website beheerder 
 
03/ 322.05.23 

filipke.maes@gmail.com 

MARC VERMEIR 
Financieel 
Commissaris 
052/ 30.55.60 
marc.vermeir4@telenet.be 

KATHLEEN DURÉ 
Jeugdcircuit 
Coördinator 
0479/ 49.68.47 
kathleendure@hotmail.com 

EDDY VERVAET 
Editor Website 
& Infobrief 
03/449.98.26 

vervaeteddy@gmail.com 
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