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VVoooorrwwoooorrdd    ––    Iris HeymansIris Heymans  

 
Beste spelers en sympathisanten, 

 
De zomer ligt alweer even achter ons, dat is buiten duidelijk te merken… regen, storm, vallende bladeren, 
een ideaal seizoen voor het beoefenen van onze favoriete sport, als recreant, als competitiespeler of als 
tornooispeler, allemaal om het even, als we maar sportief bezig zijn… 
 
De kalenders zijn, na een titanenwerk, en mits heel wat extra uren en werk van onze competitiecommissie, 
toch klaar geraakt, waarvoor heel veel dank aan onze medewerkers die hemel en aarde (en hun afspraken 
in hun agenda) verzet hebben om alles op een correct wijze af te handelen. 
 
Verder even wijzen op de aanpassing voor de boetepunten, die zijn opgetrokken naar € 2. Probeer ze dus 
te vermijden ! 
 
De loting voor ons Georges Rogierstornooi op 14 oktober a.s. is woensdag gebeurd, dus de deelnemers 
kunnen zich al beginnen voorbereiden. 
Binnenkort vinden ook onze PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN plaats, op 4 & 5 november 2017, in Mol. 
Inschrijven kan tot 20 oktober. Meer info op onze website   http://www.badminton-pba.be/Badminton/ 
Misschien ook al even melding maken van de 15e PBA Recreantenteamontmoeting, die zal doorgaan op 7 
januari 2018. Recreanten, schrijf deze datum alvast in jullie agenda en doe mee ! 
 
En last but not least… we hebben een nieuwe kledingsponsor voor onze jeugdselectie, AV sportshop, toch 
zeker ook schitterend nieuws. 
 
Iris Heymans 
Ondervoorzitter PBA vzw 

 
 

http://www.badminton-pba.be/
mailto:secretariaat@badminton-pba.be
http://www.badminton-pba.be/Badminton/
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MMeeddeeddeelliinnggeenn  vvaann  ddee  sseeccrreettaarriiss    ––    Patrick BPatrick Broeckxroeckx  

Bestuursaanpassing:  Wanneer er in je club wijzigingen gebeuren in het bestuur, dienen deze altijd aan de PBA 
secretaris gemeld te worden. Zo ben je ook zeker dat op de PBA website steeds de juiste gegevens worden 
vermeld. PBA mails gaan uitsluitend via het clubsecretariaat. 
 

PBA bestuur :  ook hier zijn wijzigingen. Hugo Van den Wyngaert is vervangen door Luc Van den Heuvel als 
voorzitter v.d. recreantencommissie. Vanaf heden zijn Liliane Meeusen tornooimedewerker, Alex Schnabel 
scouting/IPJO medewerker en Nelly Halsberghe algemeen medewerker. 
 

Boetepunten   zijn opgetrokken naar €2,00 (sinds 30/08/17)  
 

Royal Antwerp : zijn nieuwe secretaris is Thomas Maes vanaf dit seizoen. 
 

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 PBA selectieNieuws van de PBA selectie    ––    Patrick BroeckxPatrick Broeckx  
 

PBA SELECTIE SEIZOEN 2017 
-11     -9   

Agrawal Navya RABC   Croes  Flint De Klamp 

Gandhi Ruday RABC   Patteet Merel OLVE 

Gandhi Virat AIB         

Hofmans Mulan BACCS   -15   

Khimani Annisha OLVE   De Sitter Michiel OLVE 

Lenaerts Mathis Klein Boom   Lou Hanlin OLVE 

Melis Micah Brasschaat   Luijten Laura Baret 

Patteet Viktor OLVE   Proost Merel Turnhout 

Van Dessel Jelle BC Klein Boom   Shah Khushi RABC 

Van Dessel Quinten OLVE   Shah Nishant AIB 

Van Wonterghem Tammi Zwijndrecht   Shah Samarth BACSS 

Verbist Rune OLVE   Van De Ven Lars Beerke 

Verhaegen Ferdinand Klein Boom   Van Reusel Tom Geelse  

        Van Wouwe  Kaat Plumula 

-13     Verbist Robbe OLVE 

Ahuja Arnav AIB   
  

  

Broeckx Femke Rita Serveert   -17   

Croes Matts De Klamp   Born Mats OLVE 

Gorteman Jenna Klein Boom   Cabije Eubil Shannon OLVE 

Luijten  Thomas Baret   Cauwenbergh Evelien    BC Amateurs 

Nuyts Jen t Beerke   De Sitter Robbe OLVE 

Patteet Lars OLVE   Rymenans Sarah Rita Serveert 

Pooters Lore Amateurs   Smet Jens Plumula 

Sadhani Aarya AIB   Van Wouwe Ine      Plumula 

Savani Darsh OLVE   
  

  

Stuyver Stijn Smash   
  

  

Van Hoof  Julie Zoersel         

Vancamp Kyan Klein Boom         
 

 

http://www.badminton-pba.be/Badminton/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=182&Itemid=297
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PBA-jeugd in de startblokken voor het nieuwe seizoen.  

Het is alweer begin september, dus staat traditioneel het tornooi van Lokerse op het programma van onze 
selectiespelers.  
 

Onze jongsten deden bij de minibad al meteen van zich horen: Flint won 3 van de 5 wedstrijden en werd daarmee 
knap 3de. Merel won zelfs al haar wedstrijden en werd zo de eerste PBA-winnaar van het seizoen! Proficiat!  
 

Bij de U11 waren er enkele heel spannende wedstrijden. Zo verloren Mathis en Ruday wel heel erg nipt hun 
dubbel. Het duo Jelle en Quinten deden het naar goeie gewoonte samen heel erg goed en stoomden door naar de 
finale. Jelle deed deze prestatie nog eens over in het enkel. In de finale was een Duitse jongen te sterk, maar knap 
parcours hoor! Ook Rune wist trouwens zijn poule te winnen.  
 

Onze U13 dan. Viktor wist daar als U11 knap zijn poule te winnen. Idem dito voor Matts en Lars. Bij de meisjes 
dubbel bereikten Julie en Lore mooi de halve finale. Lore schudde in het enkel nog een mooie prestatie uit haar 
racket: ze versloeg het eerste reekshoofd in 3 spannende sets.  
 

Bij de U15 won Tom zijn poule maar werd 2 rondes later uitgeschakeld door het eerste reekshoofd. Jen deed als 
U13 zelfs nog iets beter: hij werd pas in de halve finale uitgeschakeld door die zelfde jongen die nadien het 
tornooi won. Ook in de dubbel eindigde Jen’s tornooi pas in de halve finale. Laura en Femke waren de meisjes van 
dienst. Femke (U13) kon haar poule winnen, maar verloor nadien van een Franse die iets sterker was. Samen met 
Laura in het dubbel ging het voortreffelijk: ze haalden de finale die ze bovendien nog wonnen ook. En alsof dat 
voor Laura nog niet genoeg was, deed ze dit netjes over in de enkel. Knap hoor!  
 

Enkele van onze U15 en U17 spelers waren hetzelfde weekend aan de slag op het Internationale Tornooi van 
Zwijndrecht en ook daar mochten de resultaten gezien worden. Zo werd Steffi winnaar in de dubbel DD B1, 
haalde Sarah de halve finale bij de DE B2, Mats en Jens bij de HE C1. Sarah en Merel werden knap 2de in de DD C1 
en alsof dat nog niet genoeg was werd Merel knap winnaar bij de DE C1 ! Ook enkele van onze trainers waren 
trouwens van de partij: Flore won de DE A en Lissa en Hanne haalde samen de halve finale bij de DDA. 
Schitterende voorbeelden voor onze jeugdspelers!  
 
 

 

YBJM Zilver te Dilsen op 23-24/09/2017 

Prachtig weer het voorbije weekend, dus hét moment om naar Limburg te rijden om in de sporthal te vertoeven! 
Daar werd immers het zilveren tornooi van Dilsen gespeeld. 
 

Bij onze U11 konden we enkele sterke prestaties optekenen. Uitblinker was Jelle die in het enkel de finale speelde 
in het dubbel samen met Quinten zelfs de finale met ruime cijfers winnend kon afsluiten tegen het eerste 
reekshoofd. Puik werk! In de mix hadden we zelfs 3 PBA’ers in de finale: Viktor en Tammi waren daar iets sterker 
dan Rune en zijn partner, maar knap gedaan van alle 3 hoor! 
Enkele van de nieuwe selectiespelers deden het ook verre van slecht. Zo speelde Micah in de poules al direct een 
3-setter en maakte hij het het eerste reekshoofd knap lastig in de eerste set.  
 

In het enkel speelde Viktor weer een leeftijdscategorie hoger en met succes: hij won knap de poule en werd later 
pas in de kwartfinale geklopt door het 3de reekshoofd. Ook voor Lars en Matts eindigde hun enkelwedstrijd in de 
kwartfinale. Bij de meisjes U13 was Lore de uitblinker: in het enkel werd ze net geen poulewinnaar, maar in het 
dubbel samen met Julie stootte ze in één keer door naar de finale, die jammer genoeg in 3 sets werd verloren. 
Samen met Yannick (O-Vl) in de mix deed ze nog beter en werd de finale knap gewonnen in 2 sets: proficiat! 
 

De U15 dan. Kaat en Merel deden het prima in het dubbel en haalden beiden de halve finale. Het was tenslotte 
Merel die met haar Waalse dubbelpartner naar de finale mocht en deze vlot won in 2 sets. Mooi! Bij de jongens 
was het weer Lars die het verst geraakte: in het enkel haalde hij de halve finale waar het eerste reekshoofd net 
iets sterker was. In het dubbel maakten Lars en Tom het in de 2de ronde de latere winnaars echt moeilijk: 19-21, 
22-20 en 18-21. Ondanks verlies toch een puike uitslag. Tenslotte mogen we ook niet vergeten nog Jen te 
vermelden die als U13 zijn poule won bij de U15. Nadien kwam hij de latere winnaar tegen. 
 

PBA kon dus met mooie resultaten (4x goud, 3x zilver en 4x brons) terug naar huis rijden zondag ! 
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WAAR : Sporthal Brasel – Sportpark Brasel – Brasel – 2480 Dessel  

WANNEER : ma-di 30 en 31 oktober & do 2 november 2017 van 10:00u tot 16:00u.  

VOOR WIE : -9 tot en met -17 jarige badmintonspelers  

MAXIMAAL : 32 deelnemers  

Trainers : - Trainer(s) van de Provinciale Selectie  

- Clubtrainer(s)  

 

Het is niet verplicht drie dagen deel te nemen. Men kan dus ook voor één of twee dagen deelnemen. Er  

is geen overnachting voorzien, alsook geen catering. Eigen boterhammetjes meebrengen dus ! Het zal  

mogelijk zijn om spelers af te zetten aan de sporthal vanaf 9:30u, afhalen voor 16:30u.  

Inschrijvingsprijs : 30 € per dag / 80 € voor 3 dagen. 

Overschrijven op rekening nr. : BE51-9731-3894-5662 (PBA), met 

vermelding  

van “Herfst 2017 sportkamp PBA ” + naam van de speler.  

Pas na betaling is inschrijving definitief en geldig. Bij annulering worden  

betalingen alleen terugbetaald mits voorlegging van een doktersbewijs.  

 

Inschrijven kan door een mailtje te sturen naar Liesbet Peeters – Parklaan 136 – 2650 Edegem :  

liesbetpeeters@telenet.be, met vermelding van de correcte inschrijfgegevens (zie onderaan).  

Inschrijvingen worden aanvaard en gerangschikt volgens datum binnenkomst. Wees er dus snel bij ! 

 

Uiterste inschrijvingsdatum : woensdag 27/10/2017.  

 

Inschrijfgegevens : 
Achternaam:  

Voornaam:  

Adres:  

Geboortedatum: 

Telefoon:  

GSM ouders:  

Club:  

BV klassement:  

Aanwezige dagen:  
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GGeeoorrggeess  RRooggiieerrss  TToorrnnooooii  --  YYBBJJMM  BBrroonnss      

Op zaterdag 14 oktober 2017 
Het Georges Rogiers tornooi van de PBA is een bronzen tornooi binnen het 

Yonex Belgian Junior Master Circuit. Er wordt alleen enkel en dubbel 
gespeeld. 

 
Het bronzen tornooi gaat dit jaar door in: 

Sporthal Edusport – Broeder Frederikstraat 3 – 2170 Merksem 
 

Jongens en meisjes kunnen zich inschrijven voor enkel en/of dubbel in volgende 
leeftijdsgroepen: 

 
MiniBad = geboren 2008 of later  
-11 = geboren 2007 of 2008 
-13 = geboren 2005 of 2006 
-15 = geboren 2003 of 2004 

 
Inschrijven kan tot vrijdag 29 september 2017 via  

  http://badmintonvlaanderen.toernooi.nl 
 

Verdere tornooidetails: 
Informatie:  Linda Schippers - Eksterlaar 146 - 2150 Borsbeek  

Tel: 03/ 321.82.29 - E-mail: linda.schippers@skynet.be  

Loting:  woensdag 4 oktober 2017  

Referee:  Dhr. Reggy De Clercq - E-mail: reggy.dropke@gmail.com 

Dopingcontrole:   Nog onbekend  

Inschrijvingsgeld:   5€ per discipline 

Shuttles:  AS10  
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Verslagen JVerslagen Jeeuuggddcciirrccuuiitt  Seizoen 201Seizoen 20177--20120188    ––    Kathleen DuréKathleen Duré  
 
 
 

   Type Club Sporthal -9 -11 -13 -15 -18 
Dub- 
bels 

SEP za 09 J-Tornooi Brons  Lokerse  Sportcomplex Lokeren            

  za 23 J-Tornooi Zilver Dibad De Spil Dilsen            

 zo 24 J-Tornooi Zilver Dibad  De Spil Dilsen       

 OKT  za 14 J-Tornooi Brons George Rogiers Edusport Merksem       

 za 14 JCC BD Opslag Sportarena Walem      GD 

 za 21 JCC Klein Boom       JD-MD 

 za 28 J-Tornooi Brons  De Bokkenrijder  De Bemvoort Overpelt       

NOV zo 12 J-Tornooi Brons  Danlie Hamme Meulenbroek Hamme           

 za 11 JCC Olve Den Willecom Edegem        

  za 25 JCC Rita Serveert St Rita Kontich      JD-MD 

 DEC za 02 J-Tornooi Brons  Gits  Ogierlande Gits            

 za 16 J-Tornooi Brons Verviers  Centre Warfaaz Spas            

 
 

   Type Club Sporthal -9 -11 -13 -15 -18 
Dub- 
bels 

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

 za 27 JCC De Klamp       JD-MD 

 FEB za 04 JCC Zwijndrecht       JD-MD 

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

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

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

MRT za 03 JCC 
  De Nekker- niet 

bevestigd  
 De Nekker, Mechelen         JD-MD 

 za 10 JCC Bacss       JD-MD 

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

APR za 21 J-Tornooi Brons  Buggenhout De Pit Buggenhout       

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

 za 05 J-Tornooi Zilver Oupeye Hermalle sous Argenteau       

 zo 06 J-Tornooi Zilver Oupeye Hermalle sous Argenteau       

 zo 15 JCC Noorderwijkse BLOSO Herentals      JD-MD 

 zo 29          

 

Graag herinneren we iedereen eraan dat men de Minibad met verkorte racketten moet spelen !!  
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 Lasersnijden – ponsen – plooien – lasconstructies 
Staal – inox - aluminium 

 
Bedrijvenpark De Veert 8a – 2830 Willebroek 

Tel: 03/860.69.90 – Fax: 03/860.69.99 
skiall@skiall.be – www.skiall.be 

 

 Lasersnijden – ponsen – plooien – lasconstructies 
Staal – inox - aluminium 

 
Bedrijvenpark De Veert 8a – 2830 Willebroek 

Tel: 03/860.69.90 – Fax: 03/860.69.99 
skiall@skiall.be – www.skiall.be 

 

JJeeuuggddcciirrccuuiitt  Seizoen 201Seizoen 20177--20120188    ––    Kathleen DuréKathleen Duré  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeugdontmoeting 
Er wordt alleen meisjes/jongens enkel  

en GEMENGD dubbel gespeeld !!! 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met de medewerking van 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Zaterdag 14 oktober 20167 
Sportarena 

Pastorijstraat 50, 
Vanop de grote weg aan Cafe ’t Hoekje inslaan 

2800 Walem 
Van 09:00 tot 19:00 uur 

Reeksen: 

MiniBad: geboren in 2008 of later 

Min 11: geboren in 2007 (of2008) 

Min 13: geboren in 2005 of 2006 

GEEN Min 15 

Min 18: geboren in 2000, 2001 of 2002 

Opgesplitst in: 

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

meisjes enkel, jongens enkel, gemengd dubbel 

( geen meisjes dubbel of jongens dubbel !!! ) 

Bij Minibad wordt er gespeeld: 

jongens enkel en meisjes enkel. 
 

 

Inschrijvingen, uitsluitend per E-mail, 

voor: zondag 01 oktober 2017 

Naar: Ivo Verpraet  

Emailadres :ivo@bdopslag.be 

telefoon: 0497/35.28.35 

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

disciplines te betalen per inschrijvende club 

op rekening nr.BE85 9792 1370 0806 op naam van  

BD Opslag vzw met vermelding JCC + clubnaam 

Tornooileider:  Ivo Verpraet 0497/35 28 35 

Lottrekking: woensdag 04 oktober 2016 Om: 19:30  

Esptweg 14, 2811 Leest 
 

Dopingverantwoordelijke: Hilde Ons 

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 
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JJeeuuggddcciirrccuuiitt  Seizoen 201Seizoen 20177--20182018    ––    Kathleen DuréKathleen Duré  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jeugdontmoeting 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Zaterdag 21 oktober 2017 
Sporthal  “Klein Boom” 

Mechelbaan 604 
2580  PUTTE 

(achter de feesthallen -
Gemeenschapscentrum) 

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

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

Voor zondag 8 oktober 2017 
Naar INGRID LENS 

E-mail: joris.schoovaerts@telenet.be 
telefoon:  0495/596709 

Tornooileider: Ingrid Lens 0495/596709 
 

Lottrekking: donderdag 12-10-2017 
Om 19:30 Uur 

’t Pleintje 10 - 2861 OLV Waver 

Dopingverantwoordelijke: Luc Bal 
 

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 

 

 

 

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

te betalen per inschrijvende club 
op rekening nr. BE83 7330 1114 3815   -   KREDBEBB 

van  BC Klein Boom PUTTE  
met vermelding JCC + clubnaam 

 

 

mailto:joris.schoovaerts@telenet.be
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              JJeeuuggddccoommppeettiittiiee  ––  Sigurd DielemanSigurd Dieleman  

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. 
 

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

 

SeniorenSeniorenccoommppeettiittiiee  ––  LLuucc  Van den HeuvelVan 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. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.badmintonvlaanderen.be/sport/events.aspx?id=C2D851BD-EC01-40AA-AC7C-E10451EF222E&tlt=3
http://www.badmintonvlaanderen.be/sport/events.aspx?id=C2D851BD-EC01-40AA-AC7C-E10451EF222E&tlt=2
http://www.badmintonvlaanderen.be/sport/events.aspx?id=C2D851BD-EC01-40AA-AC7C-E10451EF222E&tlt=2
http://www.badmintonvlaanderen.be/sport/events.aspx?id=C2D851BD-EC01-40AA-AC7C-E10451EF222E&tlt=1
mailto:sigurddieleman@gmail.com
http://www.badmintonvlaanderen.be/sport/events.aspx?id=D93CDEDD-E515-4F16-B41E-413173BDAC4C&tlt=2
http://www.badmintonvlaanderen.be/sport/events.aspx?id=D93CDEDD-E515-4F16-B41E-413173BDAC4C&tlt=3
http://www.badmintonvlaanderen.be/sport/events.aspx?id=D93CDEDD-E515-4F16-B41E-413173BDAC4C&tlt=1
mailto:luc.bal@aquafin.be
http://www.badminton-pba.be/Badminton/index.php?option=com_content&view=article&id=175:-niet-offici-tornooien-en-ontmoetingen-in-de-provincie-antwerpen&catid=44:tornooiformulieren-en-uitslagen&Itemid=228
http://www.badmintonvlaanderen.be/calendar/185/Recreanten-Kalender
mailto:vandenheuvel.luc@skynet.be
http://www.badmintonvlaanderen.be/page/27552/Reglementen
http://www.badmintonvlaanderen.be/calendar/185/Recreanten-Kalender
http://www.badmintonvlaanderen.be/sport/event.aspx?id=90650DA1-D526-431F-9A86-ED7130161E25&event=2
http://www.badmintonvlaanderen.be/sport/event.aspx?id=90650DA1-D526-431F-9A86-ED7130161E25&event=3
mailto:vandenheuvel.luc@skynet.be
http://www.badminton-pba.be/Badminton/files/PBA/competitie/volwassenencompetitie/2015-2016/PBASeniorencompetitiereglement2016.pdf
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15e PBA Recr15e PBA Recreantenteamontmoeting!eantenteamontmoeting!  ––  PBAPBA  

 

Op zondag 7 januari 2018 van 12 tot 19 uur 

Plaats van gebeuren: 

Sporthal “ ZWIJNDRECHT “ !  Fortlaan 10 te 2070 Zwijndrecht 

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

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

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

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

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

 

 

 

Spinshuttle Tornooi Spinshuttle Tornooi ––  Werkgroep Spinshuttle Werkgroep Spinshuttle   
 
Wanneer?  28 oktober 2017  welkom vanaf 17:30,  start om 18:00u 
Waar?  Sportpark Brasel, Brasel 11/Z, 2480 Dessel 
Disciplines  Heren-, Gemengd- en Damesdubbel 
 
Inschrijven:  Je kan je slechts inschrijven voor 1 discipline. 
Inschrijven kan tot 21 oktober via Spinshuttle@gmail.com   
€6/persoon ter plaatse te betalen.  Geboren in 2001 of vroeger 
 
Opmerking:  C1 speler/speelster moet een team vormen met een 
D of niet- geklasseerde speler/speelster.C2 speler/speelster mag 
een team vormen met een C2, D of niet-geklasseerde 
speler/speelster. m.a.w de hoogst mogelijke combinatie is C2 -C2 

 

 Shuttles zijn ten laste van de speler. 

            Kokers kunnen ter plaatse aangekocht worden. 

 Lekkere hotdogs en croques verkrijgbaar!     

 We werken met een poulesysteem 

 Super leuke prijzen voor elke poulewinnaar!           inschrijvingsformulier 

 Er is plaats voor 64 ploegen       

 

 

mailto:vandenheuvel.luc@skynet.be
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Recreantenontmoeting Recreantenontmoeting ––  Rita ServeertRita Serveert  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inschrijvingsformulier 
 

 

 

 

PPBBAA  BBooeetteess  22001166--22001177  

Boetes worden uitgedrukt in boetepunten. De waarde van een boetepunt is door de Belgische 
Badminton Federatie, vastgelegd op €2,00 (sinds 30.08.2017). Boetes dienen binnen de 30 
dagen na het uitschrijven van de boete gestort te zijn op het rekeningnummer  BE15 9731 3864 
1730, met vermelding van club en referentienummer. Administratieve boetes, die aangerekend 

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

VOOR VOLWASSENENCOMPETITIE 

Nr. Beschrijving Art. BP € 

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

*** 100 200,00 

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

23,2 15 30,00 

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

23,3 30 60,00 

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

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

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

7 Opstellen van een niet-speelgerechtigde speler 44 30 60,00 
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8 
Deelnemen aan een ontmoeting met een onvolledige ploeg (per niet-gespeelde 
wedstrijd) 

57 5 10,00 

9 Foutief opstellen van een speler 58 20 40,00 

10 Foutief samenstellen van een ploeg 58 20 40,00 

11 Onverwittigde forfait 63,3 30 60,00 

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

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

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

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

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

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

80,5 5 10,00 

 

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

 

 

VOOR JEUGDCOMPETITIE 

Nr. Beschrijving Art. BP € 

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

*** 50 10,00 

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

23,2 12 24,00 

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

23,3 17 34,00 

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

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

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

7 Foutief opstellen van een speler 44 10 20,00 

8 Foutief samenstellen van een ploeg 44 10 20,00 

9 Onverwittigde forfait 54,3 15 30,00 

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

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

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

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

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

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

16 Administratieve boete  5 10,00 
 

Voor boete 11 wordt eerst een verwittiging gestuurd naar de ploegkapitein en het clubsecretariaat. Pas bij een volgend 
vergrijp van hetzelfde type door dezelfde ploeg wordt een boete gegeven. Voor alle andere boetes wordt er onmiddellijk 
gesanctioneerd. Er gaat steeds een kopie naar het clubsecretariaat van de betrokken ploeg, de voorzitter, de 
competitieverantwoordelijke, de ploegkapitein, de PBA sportcommissie en de PBA penningmeester.  
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EDDY VERBIST 
Wedstrijd- 
functionarissen 
0498/ 40.28.90 
eyyi.verbist@skynet.be 

PPBBAA  BBeessttuuuurr  &&  mmeeddeewweerrkkeerrss  

 

Dagelijks Bestuur PBA 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Commissievoorzitters 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Commissiemedewerkers  en  Externe medewerkers 
 

 
 

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 
 

LINDA SCHIPPERS 
Voorzitter / JCC / Website 

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

PATRICK BROECKX 
Secretaris / Communicatie 

Jeugdtrainingscommissie 
0472/ 29.27.41 
patbroeckx@hotmail.com 

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

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

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

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

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

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

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

mailto:eyyi.verbist@skynet.be
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
http://www.badminton-pba.be/Badminton/index.php?option=com_content&view=article&catid=22%3Abestuur-en-medewerkers&id=353%3Acommissiemedewerkers&Itemid=270
http://www.badminton-pba.be/Badminton/index.php?option=com_content&view=article&catid=22%3Abestuur-en-medewerkers&id=350%3Aexterne-medewerkers&Itemid=270
http://www.janvanbouwel.be/
mailto:linda.schippers@skynet.be
mailto:patbroeckx@hotmail.com
mailto:iris.heymans@gmail.com
mailto:hilde.symons@skynet.be
mailto:luc.bal@aquafin.be
mailto:lutgarde.symons@skynet.be
mailto:sigurddieleman@telenet.be
mailto:vandenheuvel.luc@skynet.be
mailto:bruno.wuyts@corladvies.be
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Spinshuttle Dessel 
WINTERUUR-TORNOOI 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terug 
 
 
 
 
 

Rita Serveert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terug 

NAAM:……………………………………………………..   VOORNAAM: ………………………………………      M / V 
E-MAIL: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
GEBOORTEDATUM: ……/……../……………           TEL.:…………………………………………………………………. 
CLUB:………………………………………………………………………………………………… . KLASSEMENT: ………… 

DISCIPLINE:     HD  /  DD  /  GD 

VOORKEUR BIJ INDELING POULE:  Recreant - D - C2 - C1 

(bv. een team C2 - D dat liever in de C1-poule speelt of een team bestaande uit 2 recreanten die graag in 

de D-poule zouden willen spelen. De wedstrijdleiding beslist uiteindelijk waar je wordt ingedeeld) 

NAAM:……………………………………………………..   VOORNAAM: ……………………………………     M / V 
E-MAIL: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

GEBOORTEDATUM: ……/……../……………           TEL.:…………………………………………………………………. 
CLUB:………………………………………………………………………………………………… . KLASSEMENT: …………    


