
Mortsel, 15 augustus 2017

Beste ouders en spelers,

Allereerst willen wij u bedanken dat u voor onze club hebt gekozen. OLVE is een club die een 
uitstekende jeugdwerking probeert  aan te bieden. Uw zoon/dochter zal bij ons training krijgen 
van gediplomeerde trainers. Met deze brief willen wij u in een notendopje alle nodige 
informatie geven. Wij wensen uw kind alvast een fijn badmintonjaar toe!

Speelmogelijkheden:

• Woensdagmiddag van 14u tot 17u (eerste speeldag 6 september): 
o Voor alle kinderen uit het secundair onderwijs en het zesde studiejaar.
o Op deze speeldag wordt er in 2 groepen getraind. Eén groep  traint van 14u tot 

15u30, de tweede groep van 15u30 tot 17u00.
o De indeling van de groepen gebeurt op de eerste speeldag.
o Op de eerste speeldag dienen alle spelers om 14u aanwezig te zijn.
o De training van 15:30 – 17:00 is ook mogelijk voor kinderen 8 – 12 jaar.

• Vrijdagavond van 17u tot 19u (eerste speeldag 1 september)
o Voor kinderen uit het basis onderwijs en het eerste jaar secundair.
o Je moet 8 jaar zijn of worden in 2017.
o De indeling van de groepen gebeurt op basis van spelniveau op de eerste 

speeldag.

• Zondag voormiddag van 9.30u tot 10.30u (heel het seizoen, eerste speeldag 10 
september)

o Voor kinderen van 5 tot 7 jaar (geboren 2010, 2011, 2012) wordt er een 
combinatie van Multimove (zie verder) en minibad gegeven. Er kunnen 
maximaal 8 spelers deelnemen.

• Minibad (zie verder) op zondag voormiddag van 11u tot 12u
o Deze training is bedoeld voor spelers geboren in 2010, 2011 en 2012.
o Er zullen een 10-tal training worden gegeven vanaf januari 2018. Data dienen 

nog bepaald te worden. 



• Woensdagavond van 20u tot 23u30
o Alle jeugdspelers die een klassement bij de volwassenen hoger dan C1 hebben, 

mogen gratis aan deze speeldag deelnemen, op voorwaarde dat  ze al op een 
andere speeldag zijn ingeschreven.

o Tijdens schoolvakanties mogen spelers die minstens 16 jaar zijn ook gratis 
deelnemen aan deze speeldag. Spelers jonger dan 16 dienen hiervoor 
toestemming te krijgen van een bestuurslid.

Minibad
Dit is een aangepaste vorm van badminton voor kinderen jonger dan 9 jaar. Het speelveld 
wordt verkleind, het net verlaagd en er wordt gespeeld met een verkorte racket. 
De kinderen kunnen zo badmintonnen op hun eigen maat. Het 'volwassen' badminton is nu 
eenmaal niet aangepast aan de fysieke kenmerken van een 6 tot  8-jarige. Door deze 
aanpassingen kunnen de kinderen de normale technieken en tactieken gebruiken en zal de 
transfer naar het gewone badminton later veel vlotter verlopen.

De techniek en tactiek wordt op een speelse manier aangeleerd. Er zal gebruik gemaakt 
worden van racketjes en shuttles, maar niet altijd.

Multimove
Multimove biedt een gevarieerd bewegingsprogramma aan voor kinderen van 5 tot 8 jaar. In 
het programma ligt de focus op de algemene ontwikkeling van bewegingsvaardigheden en dus 
niet alleen sporttak specifieke bewegingen. Door kinderen in uitdagende bewegingssituaties te 
plaatsen waarbij ze ervaring opdoen in bewegingsvaardigheden wordt hun motorische 
ontwikkeling geprikkeld. Plezierbeleving staat hierbij centraal. Multimove onderstreept het 
belang van een brede motorische ontwikkeling.

Tijdens de lessen zullen de kinderen in bewegingssituaties geplaatst worden waarin de 
bewegingsvaardigheden aan bod komen. Deze fundamentele bewegingsvaardigheden zijn 
belangrijk om op latere leeftijd sportspecifieke vaardigheden te leren.  

Er zal wel gebruik gemaakt worden van racketjes en shuttles, maar niet altijd. 

Hoe inschrijven?

Spelers die zich wensen in te schrijven, kunnen contact opnemen met Dirk De Kinder via 
ledenadmin@olvebadminton.be. U kan ook inschri jven via onze website 
www.olvebadminton.be. Uw inschrijving is pas officieel als u een bevestiging hebt gekregen.

Indien uw zoon/dochter nog nooit bij OLVE is aangesloten geweest, mag hij/zij drie keer 
gratis komen proberen, vooraleer hij/zij beslist  om effectief in te schrijven. De inschrijving 
wordt pas definitief wanneer het lidgeld is overgeschreven. Bij de effectieve inschrijving 
krijgt u een aansluitingsformulier mee. U dient deze ondertekend terug af te geven op de 
volgende training aan de speeldagverantwoordelijke.

Spelers die het jaar voordien al bij ons hebben gespeeld, krijgen in juni en augustus een 
lidgeldbrief toegestuurd. Door tijdige betaling van het lidgeld schrijft men zich dan 
automatisch in voor de volgende trainingen.
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Let op: Uw zoon/dochter heeft  drie trainingen de tijd om na te denken of hij/zij wil blijven 
spelen. Wanneer u het lidgeld gestort hebt, en uw zoon/dochter besluit na nog een paar keer 
toch niet meer te komen, wordt het lidgeld niet meer teruggestort.

Concrete afspraken voor tijdens de training

Omdat we een grote club zijn, met veel spelers, is het nodig om een aantal praktische 
afspraken te maken die – als iedereen ze navolgt – het spelen voor iedereen aangenaam 
maken. Wij leggen deze regels zelf ook uit  aan de spelers, maar zouden graag hebben dat u 
uw kind(eren) hieraan herinnert.

• Er wordt van de spelers verwacht dat ze luisteren naar de trainers. Op  iedere training is 
er een speeldagverantwoordelijke aanwezig die de administratie doet en toekijkt op 
een vlot verloop van de training.

• De trainingen worden uitsluitend in het Nederlands gegeven. 
• Tijdens de training is het niet toegestaan voor de spelers om de sporthal te verlaten 

zonder toestemming van de trainers of de speeldagverantwoordelijke.
• Gedurende de training mogen de spelers naar het toilet met toestemming van de 

trainer of de verantwoordelijke. Er wordt niet gelopen op de trappen in de hal, en 
niemand gaat iets kopen in de cafetaria tijdens de training, ook niet tijdens de pauze!

• Wanneer een speler de training vroeger zou moeten verlaten, dienen de trainers of de 
verantwoordelijke hiervan voor de training op de hoogte te worden gebracht  bij begin 
van de training.

• Men mag de sporthal alleen betreden met binnensportschoenen met non-markingzool. 
De spelers moeten stevige sportschoenen dragen en geen turnpantoffels zoals ze vaak 
op school dragen. Dit is verplicht door de verzekering!

• Bij onaangepast gedrag tijdens de training, mogen de trainers of de verantwoordelijke 
hem/haar verplichten te stoppen met spelen en de rest van de training aan de kant te 
blijven zitten. Deze terechtwijzing wordt steeds aan het  bestuur gemeld, welke een 
gepaste sanctie neemt. Dit kan inhouden dat de betrokken speler één of meerdere 
dagen niet aan de training mag deelnemen. Deze sanctie wordt per brief aan de 
betrokken ouders gemeld.

• Wanneer een speler tijdens de training een blessure zou oplopen, worden de ouders 
direct op de hoogte gebracht, en zal de verantwoordelijke meegaan naar het  ziekenhuis 
of dokter. Het papier dat u meekrijgt voor de verzekering moet  binnen 48 uur bij ons 
secretariaat worden gebracht. Dit adres staat bovenaan het papier vermeld.

• Indien uw zoon/dochter iets verloren zou hebben tijdens de training neemt u best 
contact op met de sporthal. Er is een dienst voor de verloren voorwerpen. Het 
telefoonnummer van de sporthal is 03/289.23.70. Als er een racket gevonden wordt, 
dan houden de trainers die een paar weken bij => check ook even bij de trainers.



PBA – Jeugdcircuit 

De jeugdspelers die al langer bij OLVE spelen kennen dit circuit waarschijnlijk wel, voor de 
nieuwe spelers of de spelers die nog nooit meegedaan hebben toch nog een woordje uitleg. 
Het PBA Jeugdcircuit is een reeks van tornooien georganiseerd door verschillende clubs in 
onze provincie. Je speelt tegen leeftijdsgenoten en er zijn per leeftijdscategorie ook 2 reeksen. 
Je start in de B-reeks, als je een tornooi wint (en je minstens 4 wedstrijden hebt gespeeld) of 
als je in de PBA-selectie zit, speel je in de A-reeks. Op die manier is de instap  voor nieuwe 
spelers lager. Opgelet, als je eenmaal naar de A-reeks bent overgegaan blijf je hierin spelen 
ook al ga je naar een hogere leeftijdscategorie! Je start daar dan ook automatisch in de A-
reeks.

Er zijn in totaal een 10-tal tornooien, van september tot april. Nieuwe spelers mogen pas 
meedoen vanaf ons eigen tornooi. Dit jaar organiseren we ons eigen jeugdcircuit op zaterdag 
11 november (de voorbije jaren was dit traditioneel in februari). Op elk tornooi kan je 
inschrijven voor enkelspel en dubbelspel. Op 2 tornooien (Opslag en Waverse) wordt er 
gemengd dubbel georganiseerd in plaats van meisjes dubbel en jongens dubbel. Olve 
organiseert dit jaar opnieuw meisjes dubbel en jongens dubbel en bovendien bieden we ook 
Minibad aan op ons tornooi.

Voor elk tornooi krijg je een inschrijvingsformulier met alle praktische details. We versturen 
deze brief per mail, maar zullen dit  jaar ook opnieuw een aantal keer per jaar een papieren 
brief versturen met de info voor de volgende 2 of 3 tornooien. Vooral voor de spelers die maar 
af en toe deelnemen hebben we gemerkt dat een papieren brief toch nog beter is om de 
inschrijving niet te vergeten.

Onze ervaring leert dat het PBA Jeugdcircuit een ideale opstap  is om later goed te presteren in 
jeugdcompetitie of tornooien voor volwassenen. Een aantal jeugdspelers die de voorbije jaren 
uitblonken in het Jeugdcircuit  zijn ondertussen van klassement verhoogd en vinden zonder 
problemen hun weg in de volwassenencompetitie. Voor de spelers van Groep 3 en Groep 4 die 
op vrijdag trainen verwachten we dan ook dat zij minstens 4 ontmoetingen spelen per jaar, 
waaronder ons eigen tornooi. Deze spelers krijgen immers specifieke tornooi-training die 
enkel kan renderen als de spelers ook effectief deelnemen aan tornooien.

Elk jaar wordt er naast een individuele ranking ook een clubrangschikking opgemaakt. Om dit 
seizoen opnieuw met de overwinning aan te knopen, hopen we op een massale deelname van 
al onze jeugd. 

Verder in deze brief zit de kalender voor dit  jaar. Schrijf de data alvast in je agenda en hang 
het overzicht alvast aan je prikbord! 

Het inschrijvingsgeld voor het Jeugdcircuit  bedraagt voor een discipline 3,50 euro en voor 
twee disciplines 5,50 euro en is te betalen aan de OLVE-coach die op elk tornooi aanwezig is. 
Er is een club die drie disciplines wil organiseren. Als je aan de drie disciplines wil 
deelnemen betaal je 6,50 euro. 



Lidgeld 
* Vrijdagavond : € 95,00 (Badminton Vlaanderen lidgeld inbegrepen)
* Woensdagmiddag: € 108,00 (Badminton Vlaanderen lidgeld inbegrepen)
* Minibad zondag voormiddag: € 45 voor de 10 lessen. 

* Multimove op zondag voormiddag: € 95,00

Vanaf het derde gezinslid krijgt u korting op het lidgeld. Gelieve hiervoor Dirk De Kinder te 
contacteren. 

Het Badminton Vlaanderen -lidgeld is het geld dat u betaalt om lid te worden van de Vlaamse 
Badminton Liga en dekt o.a. de verzekering tijdens het sporten. Iedere speler die lid wordt 
van een officiële badmintonclub dient  dit te betalen. Het Badminton Vlaanderen -lidgeld voor 
een jeugdspeler bedraagt dit jaar € 16,00 en is inbegrepen in de bedragen hierboven vermeld.

Terugbetaling ziekenfonds

Bijna alle mutualiteiten betalen een deel van het lidgeld terug. Het nodige formulier kan  u 
meestal van de respectievelijke websites downloaden. Op onze website onder de rubriek 
Ledeninfo/weetjes vindt u eveneens een link naar de belangrijkste mutualiteiten. 
Dit formulier moet  volledig ingevuld ter ondertekening aan de speeldagverantwoordelijke 
bezorgd worden. (o.a. bedrag lidgeld en datum van betaling, naam en adres club : OLVE BC 
VZW, Grensstraat 46, 2540 Hove)

Website

Neem zeker regelmatig eens een kijkje op  onze vernieuwde website www.olvebadminton.be. 
Je vindt hier regelmatig nieuwtjes over training en tornooien. We publiceren er ook 
regelmatig uitslagen en verslagen van tornooien en competitie.

Badminfo

Alle leden krijgen om de drie maanden ons ledenboekje “Badminfo” in de bus. Ook hierin 
vind je nieuwtjes over onze club, uitslagen en verslagen van tornooien.
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Contact

Sinds 2010 heeft OLVE een jeugdcomité opgericht. Dit om de gigantische jeugdwerking die 
onze club heeft in goede banen te kunnen leiden. Hieronder vindt u een overzicht van alle 
verantwoordelijken

Algemeen Jeugd verantwoordelijke:  Maarten Van Roey
      events@olvebadminton.be

Taken: Algemene coördinatie jeugdwerking; 
Coördinatie jeugdcompetitie; Organisatie 
evenement: ouders-jeugd, opendeurdag, 
jeugdviering, …

Verantwoordelijke PBA-jeugdcircuit: Svevo Blommaerts
      pbacircuit@olvebadminton.be

Taken: inschrijving en correspondentie 
jeugdtornooien, coaching tijdens tornooien

Wij hopen dat u via deze brief goed op  de hoogte bent gebracht over de werking van onze 
club. Mensen die nog vragen hebben, mogen altijd contact opnemen met het desbetreffende 
bestuurslid, of mailen naar één van de bovenvermelde e-mailadressen. 

Met sportieve groeten,

Maarten Van Roey 
Jeugdverantwoordelijke
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KALENDER PBA JEUGDCIRCUIT 

2017 - 2018

Dit is een voorlopige kalender van het PBA- Jeugdcircuit! Van zodra er een definitieve is 
verspreiden we die via de website en via mail. Dus hou zeker de website en jullie mailbox in 
het oog!

Voorlopige planning voor de tweede helft van 2017.

Voorlopige planning voor de eerste helft van 2018.


