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VVoooorrwwoooorrdd    ––    LLiinnddaa  SScchhiippppeerrss  

Beste spelers en sympathisanten, 
 
Het nieuwe jaar is al enkele weken oud, de kerstversiering is weer opgeborgen en we hebben de eerste sneeuw 
gevoeld. Tijd dus voor wat late nieuwjaarswensen. Ik wil jullie ook langs deze weg een heel gezond en sportief jaar 
toewensen, waarin respect en sportiviteit de bovenhand nemen. Laat ons daar allemaal samen aan werken. 
 
De provinciale kampioenschappen voor volwassenen en de recreantenteamontmoeting liggen alweer achter ons. De 
aanwezige spelers waren duidelijk tevreden aan de foto’s te zien. Bij deze wil ik Luc Bal en Luc Van den Heuvel 
danken om deze evenementen in goede banen te leiden. Ondertussen kijken we uit naar de provinciale 
kampioenschappen voor jeugd en senioren, die doorgaan op zaterdag 9 februari in Edusport. Er kunnen zeker nog 
heel wat inschrijvingen bij. Dus wees snel, en meld je nog aan vóór 25 januari. 
 
Ik vraag speciale aandacht voor de tekst in deze nieuwsbrief rond de competitie. Sigurd legt jullie nog eens extra uit 
hoe we moeten omgaan met ontmoetingsformulieren en wat de afspraken zijn rond het invullen en bevestigen van 
uitslagen. 
  
De laureaten van het PBA Jeugdcircuit 2018 werden afgelopen vrijdag in de bloemetjes gezet. We starten nu dus 
weer met een propere lei. De aftrap van het jeugdcircuit in 2019 is voor De Klamp tijdens het komende weekend. Ik 
wens de organisatie alvast veel succes. 
  
Onze selectiespelers waren weer 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 zoals steeds puik werk levert! Doe zo voort. 
 
Ik wil ook even een woordje van dank uitspreken aan Eddy Vervaet, die trouw iedere editie van onze nieuwsbrief in 
de juiste vorm giet. Dank je wel, Eddy!  
 
Linda Schippers 
Voorzitter PBA vzw 
 

http://www.badminton-pba.be/
mailto:secretaris@badminton-pba.be
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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.  
 
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. 
 
BC Speeders Puurs:  Deze club heeft beslist niet langer aangesloten te blijven bij Badminton Vlaanderen. 
 

Volg ons ook via Facebook!  
 

NNiieeuuwwss  vvaann  oonnzzee  jjeeuuggddsseelleeccttiiee  ––    KKrriissttiinnee  DDee  CCuuyyppeerr  
 

Aanpassing lijst selectiespelers: 
Graag laten we weten dat Roos Verbraeken van Zwijndrecht ook is opgenomen in de groep tweedejaars -9. 
Verder zijn Gandhi Virat en Agrawal Navya, van de groep eerstejaars -13, nu lid bij OLVE, net als Sadhani Aarya, 
van de groep tweedejaars -13. 

 
Verslag Luxemburg - 27 en 28 oktober 2018 
 

De herfstvakantie begint, doch er reist een aantal van onze selectiespelers af richting Kirchberg, waar een 
‘buitenlands’ tornooi op het programma staat. Leuk om eens tegen andere sportieve grootheden (letterlijk en 
figuurlijk soms) te spelen dan the usual suspects. 
 

Jongens -11:  Flint, Ferdinand en Mathis spelen met veel inzet, maar de fysieke overmacht van sommige spelers is 
zo groot dat winnen er niet in zit. Axel kan als tweede van zijn poule doorstoten en wint de volgende wedstrijd, 
maar gaat er nadien uit tegen de latere finalist. In dubbel kunnen onze jongens elk een wedstrijd winnen, maar 
gaan er in de tweede ronde uit. 
 

Meisjes -11:  Merel doet haar best, maar heeft zowel in enkel als dubbel een moeilijke loting te verwerken. 
 

Jongens -13:  Hoe de reekshoofden bepaald werden is niet duidelijk, alleszins ze zijn niet relevant voor de 
prestaties van de kinderen. Quinten kan het niet slechter treffen, met de latere finalist en winnaar in zijn poule. 
Rune zet Kalle (Limburg) opzij na 3 zware sets, maar komt niet uit de poule. Jelle, Kyan, Victor, Alex en Matts gaan 
door, daarna begint het echte werk. Voor Jelle stopt het tornooi tegen Noah (Luxemburg), Victor en Alex winnen 
nog een wedstrijd, maar gaan er nadien uit tegen Mats (Nederland) en Arnaud. Kyan en Matts gaan verder op hun 
elan. Kyan treft in de kwartfinale Arnaud en verliest na een match met veel weerwerk. Matts moet het opnemen 
tegen die andere Mats (Nederland) in de halve finale. Hij maakt de juiste shotkeuzes, maar de uitvoering is niet 
precies genoeg om de Nederlander uit de finale te houden. Toch alweer een mooi parcours van de jongens. 

In dubbel kunnen enkel Matts en Kyan een makkelijke wedstrijd winnen tegen het tweede reekshoofd, maar gaan 
er nadien uit tegen een Duits-Zwitserse combinatie, die al eerder Viktor en Rune uitschakelde. 
 

Meisjes -13:  Tammi geraakt niet uit de poule en ook in dubbel treft ze het niet met de latere finalist. Aarya 
geraakt wel een ronde verder, maar wordt nadien uitgeschakeld in 3 sets door een Waalse landgenote. 
 

Jongens -15: Voor Jen is het na maanden blessureleed weer even wennen. Hij en Lars winnen beiden een 
wedstrijd en gaan door, maar komen dan een sterkere tegenstander tegen. Michiel wint zelfs zijn 2 matchen, 
maar ook voor hem wacht er dan een veel te sterke Charles (TSS). In dubbel kunnen al de jongens een eerste 
wedstrijd naar zich toetrekken. 
 

mailto:secretaris@badminton-pba.be
http://www.badminton-pba.be/Badminton/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=182&Itemid=297
https://www.facebook.com/Badminton-PBA-vzw-459797724163262/?fref=ts
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Meisjes -15:  Lore, Femke en Kaat gaan er na hun poule uit, na mooie spannende sets. 
In dubbel winnen Kaat en Femke een wedstrijd, maar gaan er nadien uit tegen het tweede reekshoofd. Lore met 
gelegenheidspartner Charlotte speelt zelfs halve finale tegen de Duitse meisjes, finalisten van het tornooi. 
 

Jongens -17:  Hier zijn al de ‘echte’ mannen aan het werk. Onze 3 mannen gaan elk door na de poule. Robbe 
verliest in de volgende ronde, Lars zet nog iemand extra opzij. Eubil gaat na een kleine aarzeling in de poule vlot 
door tot de halve finale, waar hij verliest van de latere winnaar uit Aziatisch Luxemburg. 
In dubbel kan Robbe met gelegenheidspartner Mathieu een ronde verder geraken. Voor Lars en Eubil stopt het 
tornooi ook bij match 2 na een spannende ontmoeting tegen de latere winnaars. 
 
Leuk voor de spelers die nog op zondag moesten aantreden dat ze ondersteund werden door veel PBA 
supporters. De sfeer zat goed! 
 

Met dank aan Fré, Jeroen en Pieter voor de coaching het ganse weekend. 
 

 
 
 

Verslag YBJM Brons Danlie in Hamme - 10 november 2018 
 
Vandaag staat het jeugdtornooi van Danlie op het programma. Hierbij een korte weergave van de resultaten van 
onze youngsters. 
 

Minibad meisjes:  Gaëlle, Lola en Marie strijden samen met nog een Oost-Vlaamse Marie om de titel. Gaëlle wint 

de leuke onderonsjes en neemt de mee naar huis. 
 

Meisjes -11:  Mulan kan een wedstrijd winnen binnen haar poule A, verliest nipt een 2e, het eerste reekshoofd is 
te sterk. Imke en Merel zitten samen in poule B. Ze winnen beiden 2 wedstrijden. Merel wint het onderling duel 

en speelt nadien de finale tegen het 1e reekshoofd, maar moet ook de duimen leggen. Toch een mooie 🥈plaats! 
De dubbel wordt gespeeld in een poule van 3. Mulan en Imke winnen hun beide matchen en zijn de winnaressen. 

 
 

Jongens -11:  Flint wint 2 wedstrijden binnen zijn poule, maar Kobe, de latere winnaar, is nog een maat te sterk 
om door te stoten. Ferdinand speelt in zijn poule ongelooflijk sterk en schakelt hierdoor eerste reekshoofd Kaylie 

uit. Een uitmuntende prestatie!  In de halve finale is de West-Vlaamse Mathis te sterk, of onze Ferdinand toch 
een beetje moe  
In dubbel winnen Ferdinand en gelegenheidspartner Antoine 2 matchen, maar verliezen in de halve van Kobe en 
Warre. Axel en Mathis spelen opnieuw finale tegen de West-Vlamingen. Onze jongens kennen een valse start, 

maar sluiten toch winnend af in 3 sets dan maar.  
 

Meisjes -13:  Annisha wint 1 match, Jenna zelfs 2 wedstrijden, maar de latere finaliste verspert haar de weg om 
door te gaan. 
 

Jongens -13:  Jelle en Micah verzilveren een wedstrijd in hun poule, voor Quinten is het net niet tegen Alexandre. 
Kyan, Matts, Alex en Victor zetten hun koers verder. Alex schakelt Gerben nog uit, maar verliest nadien van 
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Alexandre. Kyan en Matts komen elkaar tegen in de halve, deze keer is het Matts 🥈die wint. Victor zet in de 
andere halve Alexandre wel opzij. Deze zaterdag weer een PBA finale. Victor speelt vandaag heel sterk en met 

veel overtuiging. Na een 3-setter met lange rally’s is Victor de verdiende winnaar.  
In dubbel treffen Kyan en Matts in de tweede ronde de Nederlanders Joep en Dion. Jelle en Quinten moeten weer 
eens nipt  de duimen leggen voor Wan Po en Alexandre na winst tegen Alex en Corneel (Vlaams-Brabant). 
Victor en Rune gaan door tot de finale en nemen het op tegen Joep en Dion. In 3 sets gaan de Nederlanders toch 

met de winst aan de haal 🥈voor Rune en Victor. Sterk werk jongens!  
 

Jongens -15: Nishant wint een wedstrijd. Lars wint 2 wedstrijden overtuigend, maar heeft de finalist in zijn poule 
die na 3 sets net te sterk blijkt. Riyaan wint er 1, maar moet nadien opgeven met blessure tegen onze eigen 
Michiel. Hanlin wint de poule, maar treft nadien de winnaar. Michiel geraakt nog een ronde verder maar moet in 
de halve ook de duimen leggen voor de Nederlander. 
De winst in de dubbel gaat dan weer wel richting Antwerpen. Michiel en Hanlin schrijven het tornooi op hun 

palmares zonder een set af te geven!  
 

Bedankt aan Fré en Jeroen voor tips en tricks. 
 

Verslag Tornooi BAD 79 

 

Aangezien we ook Franstalige jongens in de selectie hebben, laten we dit verslag eens gewoon in het Frans. 😊 

 

Quelques joueurs de PBA participaient au tournoi de Bad 79 d´où ils sont revenus avec de bons résultats. Tout 

d´abord, Imke Van De Velde, en U11, a remporté le tournoi. Elle est tout d´abord sortie aisément de sa poule 

avant de battre la tête de série n°1 Emma Jacob 21-3 21-7 lors d´une finale à 3.  

  

Deux joueurs étaient inscrits en U13, Quinten Van Dessel et Axel Gras, tous les deux sont sortis gagnant de leur 

poule. Quinten Van Dessel après un match exaltant s´est malheureusement incliné en quart de finales face à 

Jamie Jones (11-21 21-16 21-19). Axel Gras est parvenu en finale, mais a perdu en deux sets face à Dorian 

Venkatapen (18-21 10-21). 

  

En double U13, les deux équipes inscrites se sont retrouvées en finale. La paire Jelle Van Dessel - Quinten Van 

Dessel s´est imposée 21-17 21-17 face à Alex Gras - Axel Gras. 

 

En U15, Alex Gras a atteint la finale où il a affronté Kevin De Saulnier. Alex est sorti vainqueur en s´imposant 21-

10  21-11.  

 

Verslag YBJM Ziveren in Herent – 5-6 januari 2019 
 

Voor het eerst is Herent een ‘ zilveren’ jeugdtornooi, wordt dus over 2 dagen gespeeld. Daarom zijn er zeker niet 

meer inschrijvingen. De -11 reeks wordt daarom alleen op zondag gespeeld. Hierbij een korte terugblik. 

 

-11 

Siebe geraakte als enige door zijn poule, maar trof nadien in de halve finale een te sterke Jonas uit Limburg. De 

dubbel werkten de jongens af in poule, elk duo 4 wedstrijden. Axel en Flint wonnen overtuigend al hun 

ontmoetingen.🏆 

Bij de meisjes won onze Merel de enkel op een drafje. Samen met partner Léa won ze ook de dubbel finale met 

haar ogen dicht.🏆 

De mix was eveneens direct finale tussen enerzijds Merel en Flint tegen Axel en Léa. Deze 2 laatsten wonnen het 

duel na 2 bevochten sets.🏆en 🥈 
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-13 

Micah, Quinten, Rune en Victor wonnen elk vlot hun poule, onze andere jongens in deze categorie hadden steeds 

2 wedstrijden kunnen winnen, maar troffen telkens 1 te sterke tegenstander om door te kunnen stoten. 

Rune moest het nadien opnemen in de kwart tegen Victor, deze kende geen genade. Nadien mocht Quinten het 

proberen in de halve, maar ook hier was Victor oppermachtig. Het was pas in de finale dat Victor tot het uiterste 

moest gaan tegen de jonge Fransman Nathan. Na 2 spannende sets, met veel lange slagwissels op hoog niveau 

was Victor de terechte winnaar.🏆 

In de dubbel speelde Rune 🥈met partner Thomas uit West-Vlaanderen de finale tegen de Fransen, maar ze 

moesten hun meerdere erkennen in 2 sets. 

Tammi speelde na makkelijke poulewinst de halve finale tegen haar dubbel partner Noa. Ze verloor echter in 2 

sets. In dubbel won ze wel met Noa het tornooi na een leuke finale tegen Lieke en Fae. Samen met Victor verloor 

Tammi de mix finale tegen Lieke en Nathan. Toch een mooie 🥈plaats. 

 

-15 

Alex won zijn poule, maar trof nadien de latere winnaar. Lars won vlot zijn poule, ging in de kwart nog makkelijk 

voorbij Wan Po maar in de halve was Jonah eveneens te sterk voor onze PBA’er. In de dubbel kon Jen na een 

halve finale tegen de broers Patteet en een bevochten finale samen met zijn partner Jonah de winst 

opstrijken.🏆 

De mix finale was weer een PBA onderonsje: Jen en Femke tegen Lore en Lars. Na 3 spannende sets wonnen 

Femke en Jen.🏆en 🥈 

De dames deden het individueel ook goed. Femke speelde halve finale, Lore speelde zelfs finale, maar verloor 

tegen Amber uit Limburg.🥈 In dubbel kenden de girls weinig tegenstand, ook hier ging het goud naar PBA.🏆 

 

-17 

De jongens Robbe V. en Samarth wonnen samen 2 dubbels. In enkel kon Samarth zijn poule winnen, maar verloor 

in de halve finale van de latere winnaar. 

 

Al bij al weer een weekend, met vele, mooie prestaties van onze selectiespelers. We zijn het nieuwe jaar weer 

goed gestart. Ook dank aan onze coaches van dienst! 

 

1166ee  PPBBAA  RReeccrreeaanntteenn  TTeeaamm  OOnnttmmooeettiinngg    ––    LLuucc  VVaann  ddeenn  HHeeuuvveell  
 

Op zondag 13 januari 2019 vond in de namiddag onze 16e Recreantenteamontmoeting plaats in Zwijndrecht. Er 
deden uiteindelijk 21 teams mee, waaronder enkele oud-bekenden. 
 
Er werden in totaal 3 rondes afgewerkt. Per ronde speelde elk team tegen 2 andere teams: eerst 1HD  en 1DD 
tegen het ene team en daarna 2GD tegen h e t  andere team. Na elke ronde werden de teams opnieuw 
ingedeeld in functie van hun sterkte. Ook verliezende teams hadden er alle belang bij zoveel mogelijk punten 
te scoren. 
 
Elk teamlid speelde 2 wedstrijden per ronde, zodat op het einde van de dag iedere deelnemer minstens 6 
wedstrijden had afgewerkt. Er werd ook nu weer gespeeld naar twee games van 21 punten zonder 
verlenging. 
 
Het was opnieuw een succesvolle ontmoeting. Hopelijk doen jullie weer talrijk mee. Ook de spelers die net te 
oud geworden zijn voor het jeugdcircuit, zijn hier van harte welkom. 
 
De eindranking vind je op de volgende pagina. 
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JJeeuuggddcciirrccuuiitt  22001188  --  22001199    ––    KKaatthhlleeeenn  DDuurréé  

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

JAN Za 26 JCC  De Klamp       JD-MD 

FEB Zo 3 JCC  Zwijndrecht       JD-MD-(MIX?) 

 Za 9/zo10 Provintie Prov Kamp Antwerpen        

 Za 23/zo 24 J-Tornooi Zilver WVBF        

 Zo 24 JCC  Waverse       JD-MD-MIX 

MRT Zo 3 JCC  Plumula        JD-MD 

 Zo 10 JCC   De Nekker        JD-MD 

 Za 30 JCC   Bacss        JD-MD 

APR za 13 J-Tornooi Brons  Buggenhout        

 Zo 28 JCC Noorderwijkse       JD-MD 

MEI za 05/zo 06 J-Tornooi Zilver Oupeye        

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

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 voor 2019 Minibad = 2010 of later 

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

 
Er zijn ook weer enkele nieuwe A-spelertjes! Dikke proficiat!  
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Zij spelen vanaf het jeugdcircuit van De Klamp (26/1) in de A-reeks. 

50241036 Priem Milan ’t Huirtuits Dropke 11JEB (2009) 

50313843 Lefevre Lola OLVE 11MEB (2009) 

50533428 Patel Esha OLVE 13MEB (2007) 

50110563 Schellekens Cedric Brasschaat 15JEB (2004) 

50488996 Gandhi Hiya AIB 15MEB (2004) 

 
Clubranking na OLVE: 

 
Olve  1138  Geelse  195  RABC  41 
Klein Boom  669  BD Opslag 170  Waverse 41 
Rita Serveert 612  Rijckerack  142  Lintse Pluimvreters  31 
AIB 599  Zoersel 133  Duffel 28 
Noorderwijkse 417  E.B.C. 106  Plumula 26 
De Klamp 394  Smash 94  Spinshuttle 22 
Bacss 348  Herentalse 69  Turnhout 2 
Zwijndrecht  300  ’t Huirtuits Dropke 65  De Pluim  0 
Brasschaat 244  Poona 55  Baret  0 
Tornado Lier  209  De Nekker 50  Merksplas  0 

      Olympia 0 

 
Verslag PBA jeugdcircuit bij BC Klein Boom 
 

Op 20 oktober 2018 hadden we de eer om weer een jeugdontmoeting in BC Klein Boom te organiseren.  Met 148 
deelnemers uit 20 verschillende clubs, hadden we veel meer inschrijvingen dan de vorige edities. Dit heeft ons 
natuurlijk deugd gedaan, want hoe meer zielen hoe meer vreugd! En niet alleen dat, maar ook het feit dat er 
meer kinderen en hun ouders de weg vinden naar het JCC is een goed gegeven. Want hoe meer de jeugd aan 
sport doet, hoe beter. 
 
Het minder leuke aan veel deelnemers, is ook een hoger aantal afwezigen. Wel een pluim voor alle 
verantwoordelijken die het vooraf laten weten.  Vrijdagavond was echter een hel, want na het klaarzetten van de 
zaal, vonden we een mailbox vol afzeggingen. We waren genoodzaakt alles opnieuw in te delen, zodat we 
zaterdag met gelijke poules konden beginnen. 
 

Zaterdagochtend was het niet alleen de start van ons JCC, maar ook de grote test van onze gloednieuwe 
omroepinstallatie en juist zoals onze vlotte start om 9u deed ook onze installatie het prima. Iedereen kon overal 
alles horen en dit dank zij het onderzoek van enkele jeugdspelers. Wat een verbetering! 
Als eerste waren de minibad, -11 en -13 spelertjes aan de beurt. En ook al zijn zij onze jongste spelertjes, we 
hebben vanaf 9u kunnen genieten van stevige en soms zeer spannende wedstrijdjes. Uitslagen zoals 28/30 of 
29/30 waren echt geen uitzonderingen. 
 

Omdat we aan het begin van het seizoen zitten, merk je zeker wel het verschil tussen nieuwe spelers,  die voor de 
eerste keer meedoen, en zij die reeds meer wedstrijdritme hebben. Dit valt op bij de -11 en -13 jarigen. Hier 
moesten soms wel eens traantjes gedroogd worden. Bij de andere reeksen was dit probleem minder aanwezig.  
 
De jongens -18 hebben zelfs de plastic shuttles gewisseld voor veren shuttles. Zij hadden immers het geluk dat ze 
in 1 grote poule van 6 zaten en onze kleine hal helemaal alleen voor hun hadden. Deze jongens hebben werkelijk 
gestreden voor elk punt, waardoor er veel veertjes in de zaal te vinden waren. Het borstelen van de vloer was dan 
ook geen opgave en zo hadden de -15 jarigen ook een propere hal. 
 
Om 18.15u konden we beginnen met onze laatste finale en een half uur later zijn de laatste medailles uitgedeeld. 
Klein Boom kijkt terug op een geslaagde ontmoeting. Als jeugdverantwoordelijke zullen er mij enkele zaken 
bijblijven: veel volk, leuke games en veel tellers. 
 

Er zijn nog een paar kleine dingen die het vermelden waard zijn, vind ik. Door een alerte verantwoordelijke 
hebben we dit nog wel op tijd kunnen rechtzetten. Als eerste was er een meisje ingeschreven als jongen en was 
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een jongen ingeschreven met een verkeerd geboortejaar. Er waren ook 2 A-spelers die door verandering van club 
terug in de B-reeks beland zijn. Dit is echter pas naar boven gekomen na de wedstrijden en hier hebben we dus 
spijtig genoeg niets meer kunnen aan veranderen. Dus even een oproep aan iedereen: check alles nog eens extra 
als je de uren doorkrijgt, want zowel organisatie als de inschrijver kunnen een foutje maken! 
 

Tot slot rest mij nog iedereen te bedanken. Alle ouders voor het vervoer, alle jeugd, clubverantwoordelijken voor 
de massale inschrijvingen, alle coaches (en het waren er veel deze keer) om hun spelers bij te staan met goeie 
raad. De spelers wil ik ook bedanken voor de fair-play, de tellers voor het in goede banen leiden bij de jongste 
spelers, het bestuur voor de onmisbare ruggensteun en natuurlijk Kathleen voor haar zorg en toewijding de hele 
dag. Natuurlijk gaat er ook een dankwoordje naar de mensen ik vergeten ben. 
 
Voor ons was het geslaagd.  Indien dit bij jullie ook zo was, zegge het dan voort en zien we elkaar massaal terug 
volgend jaar.   
 

Een tevreden jeugdverantwoordelijke van BC Klein Boom 
 

 Winnaar A Finalist A 

09JE 1 Shah Niyat AIB       

11JEA 65 Verhaegen Ferdinand Klein Boom 34 Croes Flint De Klamp 

13JEA 52 Matthys Ruben Geelse BC 126 Savani Darsh OLVE 

15JEA 6 Shah Arnav AIB       

18JEA 11 Hofmans Timon Bacss       

09ME 33 De Cuyper Gaelle De Klamp       

13MEA 55 Gorteman Jenna Klein Boom       

15MEA 4 Shah Sachi AIB       

18MEA 105 Van Den Eynde Tinne Tornado Lier       

13JDA 
68 Gandhi Virat OLVE       

10 Sancheti Shaurya Bacss       

15JDA 
84 Salmon Maria Rita Serveert       

95 Van Criekinge Tristan Rita Serveert       

18JDA 
11 Hofmans Timon Bacss       

40 Van Dooren Ben De Nekker       

13MDA 
55 Gorteman Jenna Klein Boom       

58 Vancamp Maya Klein Boom       

15MDA 
25 Ramboer Yuna Brasschaat       

105 Van Den Eynde Tinne Tornado Lier       

18MDA 
90 Staeljanssens Ellen Rita Serveert       

91 Staeljanssens Tine Rita Serveert       
 Winnaar B Finalist B 

11JEB 93 De Groof Stan Rita Serveert 96 Wouters Daan Rita Serveert 

13JEB 50 Van Poppel Brent Geelse 110 Geerts Mauro Waverse 

15JEB 71 Romil Shah OLVE 72 Shah Akshat OLVE 

18JEB 28 Schellekens Kristof Brasschaat 99 Plompen Lander Smash 

11MEB 18 Bharadwaj Shreshtha BD Opslag 79 Lefevre Lola OLVE 

13MEB 88 Pilaet Lotte Rita Serveert 128 Patel Esha OLVE 

15MEB 25 Ramboer Yuna Brasschaat 140 Pauwels Maya Noorderwijkse 

18MEB 90 Staeljanssens Ellen Rita Serveert 7 Doshi Vriti Bacss 

11JDB 
96 Wouters Daan Rita Serveert 31 Kelderman Lander Brasschaat 

93 De Groof Stan Rita Serveert 32 Rigouts Ruben Brasschaat 

13JDB 
131 Verstappen Josse Noorderwijkse 74 Jogani Jinay OLVE 

134 Vermeulen Wannes Noorderwijkse 3 Detroja Arvi AIB 

18JDB 
27 Wierckx Max Brasschaat       

28 Schellekens Kristof Brasschaat       

11MDB 
44 Daems Gitte ‘t Heurtuits Dropke       

88 Pilaet Lotte Rita Serveert       

13MDB 
63 De Weerdt Milla Klein Boom       

146 Van Haesbroeck Inne Klein Boom       

15MDB 
89 Pilaet Annelies Rita Serveert       

102 Buys Kyra Smash       

18MDB 
83 Salmon Yulia Rita Serveert       

84 Salmon Maria Rita Serveert       
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Verslag PBA Jeugdcircuit bij OLVE 
 

11 November, Wapenstilstand. 
Toch namen die dag +- 160 enthousiaste badmintonners de wapens weer op, zij het dan onder de vorm van 
badmintonrackets en shuttles. Zoals elk jaar vochten zij een bittere strijd om de felbegeerde titels en prijzen. De 
wapens kletterden (gelukkig vooral figuurlijk) als onze moedige sporters weer het beste van zich zelf gaven. 
 
Na zelf steeds mee te doen aan het PBA JCC en sedert een vijftal jaar vrijwilliger voor het OLVE JCC, wordt het nu 
tijd om langzaamaan de fakkel van Luc (Colijn) over te nemen. Al jaren kom ik helpen, maar nu pas besef ik de tijd 
en energie die iedereen achter de schermen erin steekt. 
 
Eerst en vooral begonnen we met de enorme puzzel om alle deelnemers in te delen in de juiste leeftijdscategorie 
en discipline. Op het OLVE toernooi wordt steevast gemengd dubbel gespeeld, maar blijkbaar waren sommigen 
dat vergeten. Gelukkig waren mijn collega-organisators (Luc en Rutger) er om me bij te staan en na enkele 
wijzigingen zijn we er dan toch uitgeraakt. Nog een beetje overleggen in de late uurtjes, taken verdelen en we 
konden aan de verdere voorbereidingen beginnen. Mits enkele kleine akkefietjes, kwam alles toch in orde en dus 
gaan we maar over naar het belangrijkste, de dag zelf. 
 
Om 09.00u konden de jongsten beginnen. MiniBad voor de allerkleinsten en ‘gewoon’ badminton voor de rest. 
Gelukkig konden we rekenen op een groot aantal vrijwilligers om de wedstrijden te tellen, spelers naar het juiste 
terrein te begeleiden en verschillende andere taakjes. Ook willen we de ouders, coaches en andere personen 
(OLVE of niet-OLVE) bedanken voor het inspringen waar nodig. 
 
Het is een cliché dat bloed, zweet en tranen vloeiden maar gelukkig was het vooral het tweede. De gemoederen 
raakten wel eens verhit, maar er was altijd wel iemand beschikbaar om ze te bedaren. Zeker in de finales kon de 
prestatiedruk wel eens de bovenhand krijgen met woede of verdriet tot gevolg, maar dankzij enkele troostende 
woorden van ouders en coaches kwam iedereen er toch wel weer bovenop. 
 

Sportiviteit dragen we hoog in het vaandel en dus zijn we blij dat ook nagenoeg iedereen hiervoor zijn steentje 
heeft bijgedragen. Blijdschap zit in de kleine dingen en het deed me enorm veel plezier om de spelers na afloop 
spontaan een hand te zien geven aan elkaar en ook aan de teller/scheidsrechter.  
 
Even later was het dan tijd om gemengd dubbel te spelen, iets wat voor een aantal spelers toch nog een uitdaging 
was. Niet in elke discipline waren er voldoende meisjes en/of jongens, dus zouden we graag iedereen (nog) meer 
willen stimuleren om zich ook voor gemengd in te schrijven. 
 

Rond 19.00u - 20.00u konden we dan nog naar enkele mooie en spannende (halve) finales kijken en het doet me 
deugd om het soms verbazingwekkend hoog niveau in deze wedstrijden te zien. Iets na 20.00u zat het erop en 
konden we blij terugkijken op een, in onze ogen, geslaagde dag. De laatste spelers vertrokken naar huis en als je 
dan iemand ziet die komt uitschrijven, duidelijk vermoeid maar met een brede glimlach op zijn/haar gezicht, dan 
besef je dat het allemaal waard was. 
 

Nog even opruimen, en dan bij een welverdiend avondmaal nog een beetje interne reflectie over wat we volgend 
jaar beter kunnen doen.  
 
Nogmaals hartelijk dank aan iedereen die een beetje tijd heeft kunnen vrijmaken om te komen helpen en hopelijk 
tot volgend jaar! 
Rolf Brems 
 
 

  WINNAARS A     WINNAARS B 

09JE Van Acker Daan Noorderwijkse         

09ME Verbraeken Roos Zwijndrecht        

11JEA Croes Flint De Klamp  11JEB Priem Milan ‘t Huirtuits Dropke 

13JEA Matthys Ruben Geelse  13JEB Van Poppel Brent Geelse 

15JEA Shah Arnav AIB  15JEB Schellekens Cedric Brasschaat 
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18JEA Mehta Aaryan AIB  18JEB Schellekens Kristof Brasschaat 

11MEA -    11MEB Lefevre Lola OLVE 

13MEA Gorteman Jenna Klein Boom  13MEB Patel Esha OLVE 

15MEA Khimani Annisha OLVE  15MEB Gandhi Hiya AIB 

18MEA Staeljanssens Tine Rita Serveert  18MEB -   

11GDA 
Croes Flint De Klamp  11GDB 

-   

Lefevre Lola OLVE  -   

13GDA 
Van Opstal Alex Klein Boom  13GDB 

Pilaet Robbe Rita Serveert 

Gorteman Jenna Klein Boom  Pilaet Lotte Rita Serveert 

15GDA 
Shah Sachi AIB  15GDB 

-   

Shah Arnav AIB  -   

18GDA 
Stevens Daan OLVE  18GDB 

-   

De Jonghe Yael OLVE  -   
 

Er zijn ook weer enkele nieuwe A-spelertjes! Dikke proficiat!  

50158546 Agrawel Navya BD Opslag 11MEB (2008) 

50295861 Shah Parshva AIB 13JEB (2006) 

50691902 De Roeck Liesa Noorderwijkse 13MEB (2006) 

50100813 Heymans Robbe Brasschaat 18JEB (2001)  OPM.: 

Robbe mag vanaf januari niet meer meedoen, omdat de leeftijdsgrenzen veranderen 

 

Verslag van het PBA Jeugdcircuit bij Rita Serveert op 24 november 2018 

 

Het laatste jeugdtornooi van 2018 in onze regio vond plaats in de sporthallen van Sint-Rita te Kontich. Met 163 

inschrijvingen beloofde het een drukke dag te worden. De sporthallen waren reeds badminton-proof gezet op 

vrijdag, en dat was al goed verlopen. Twaalf velden stonden klaar voor ongeveer 10 uur badmintonplezier. 

Zaterdag omstreeks 8u kwamen de eerste vrijwilligers toe en ze werden getrakteerd op een heerlijke koffiekoek 

(om er even tegen te kunnen). De eerste deelnemers daagden op omstreeks 8.30u, een half uur op voorhand 

zoals gevraagd. Omstreeks 8.45u kregen de talrijk opgedaagde tellers een korte briefing. Zij konden gebruik 

maken van handige telbordjes (met dank aan badmintonclub Opslag).  

Gelet op de vele inschrijvingen was het onzeker of de veldindeling efficiënt zou blijken. Om 9 uur startten de 

MiniBad (op 3 velden) en de -11 enkel voor jongens en meisjes (op 9 velden), goed voor zo’n 49 

badmintonner(tje)s. Met een bonnetje voor een pannenkoek in de cafetaria hadden ze een mooi vooruitzicht. De 

wedstrijdtafel had in het begin last met de verwerking van alle aanmeldingen en de controle of alle poules 

volledig waren. Uiteindelijk kon er toch rond 9u gestart worden met de eerste wedstrijden. De vrees voor grote 

vertragingen bleek onterecht. Alle wedstrijden konden vlot worden afgewerkt. Enkel de finale van de MiniBad 

(met een lager net) liep wat uit waardoor de volgende wedstrijden op velden 1, 2 en 3 (met een hoger net) even 

dienden te wachten. 

Vanaf de tweede ronde (vanaf 10.30u) werden de aanmeldingen onmiddellijk doorgegeven naar de wedstrijdtafel 

en kon er korter op de pluim gespeeld worden. Met dank aan Kathleen, die haar laatste tornooi ten dienste van 

PBA aan het opvolgen was, voor de organisatorische tip! Alle -13 enkel (met weer 50 nieuwe spelertjes) en de -11 

dubbel konden vlot van start gaan. De eerste wissel bleek de drukste van de dag te worden, maar verliep al bij al 

vlot. 

Opmerkelijk was het enthousiasme van sommige spelers, die na hun laatste smash naar de wedstrijdtafel liepen 

om te vragen welke en waar ze de volgende wedstrijd diende te spelen.  
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In de namiddag verliep alles gesmeerd, mede dankzij de gewaardeerde inbreng van onze catering die heerlijke 

soep, broodjes, croques en zelfs broodpudding tegen democratische prijzen hadden voorzien. Gelukkig bleef het 

aantal afzeggingen beperkt en diende er weinig poules te worden gewijzigd. Af en toe diende er gewacht te 

worden op laatkomers, maar ook dit bleef beperkt. 

Hoewel de oudere reeksen geen tellers toebedeeld kregen (onder het motto ‘ze zijn groot genoeg’) bleek dat een 

beetje hulp en controle hier en daar toch nodig was. Het noteren van de uitslag op het wedstrijdblad en het 

binnenbrengen van het wedstrijdblad is vrij essentieel in een tornooi. 

Omstreeks 18.30u konden de laatste wedstrijden beëindigd worden, ruim op tijd. Uiteindelijk konden 17 winnaars 

in de enkel naar huis met een kleine trofee. De 26 winnaars in de dubbel kregen een gouden medaille. De overige 

deelnemers kozen een sleutelhanger of een grip in hun favoriete kleur.  

De organisatoren willen bij deze een dankwoordje richten aan de vele vrijwilligers die geholpen hebben vóór, 

tijdens of na het tornooi. We denken hierbij aan de ouders, de begeleiders en coaches voor de ondersteuning aan 

de spelers; de tellers voor het goede verloop van de wedstrijden; de cateraars voor de bereiding van al het 

bovenvermelde lekkers en de bediening; en Kathleen voor de opvolging en ondersteuning voor en tijdens het 

tornooi.  

Merci allemaal! 

Individuele Eindrangschikking van het JCC voor 2018  
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JJeeuuggddcciirrccuuiitt  bbiijj  BBCC  ZZwwiijjnnddrreecchhtt  ––    KKaatthhlleeeenn  DDuurréé  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

Zondag 03 februari 2019 

Sporthal Den Draver 

Fortlaan 10,  
2070 Zwijndrecht 

 

Van  09:00  tot  19:00  uur Reeksen: 

MiniBad:  geboren in 2011 of later 

Min 11:   geboren in 2010 of 2009 

Min 13:  geboren in 2008 of 2007 

Min 15:  geboren in 2006 of 2005 

Min 18:  geboren in 2004 2003 2002 

Opgesplitst in: 

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

meisjes enkel, jongens enkel, 

meisjes dubbel, jongens dubbel 

 

Voor Minibad geldt: 

alleen jongens enkel en meisjes enkel. 

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

uitsluitend per E-mail, 

voor: zondag 20januari 2019  

Naar: Annemie Verlent  

Emailadres : jeugd@bczwijndrecht.be 

telefoon: 0499 17 53 48 
Inschrijvingsgeld: € 3,50 voor 1 discipline,       € 

5,50 voor 2 disciplines te betalen per 

inschrijvende club. 

Op rekening nr. BE49 860- 1107635 -71 

van  BC Zwijndrecht met vermelding van PBA 

JCC + clubnaam 

Tornooileider: Annemie Verlent 

 Tel 0499 17 53 48 
 

Lottrekking: woensdag 23 januari 2019 

Om:  20:00 uur 

Te: Kapellenkouter 38, 2070 Zwijndrecht 
 

Dopingverantwoordelijke: Katrien Meiresonne 

 - 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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SSppoorrttccoommmmiissssiiee    ––    SSiigguurrdd  DDiieelleemmaann  

 

Beste competitiespelers, 

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

1. Bewaarplicht: 

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

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

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

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

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

bij correcties van typo’s op de site. 

2. Aanvoerders: 

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

aanvoerder van een team. 

Log in met de club login en ga naar het team waarvoor je een aanvoerder wil toevoegen. Per team kan je de 

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

toegang tot de gegevens van de kapiteins net zoals de club login. 

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

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

wordt de R groen en mag de speler uitslagen voor je club invullen met zijn persoonlijke login. 
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              JJeeuuggddccoommppeettiittiiee  ––  RReeggggyy  DDee  CClleerrccqq  

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. 
 

VVoollwwaasssseenneennccoommppeettiittiiee  ––  SSiigguurrdd  DDiieelleemmaann  

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 

 

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. 

 

RReeccrreeaanntteennoonnttmmooeettiinnggeenn  ––  LLuucc  VVaann  ddeenn  HHeeuuvveell  

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. 

https://www.badmintonvlaanderen.be/sport/events.aspx?id=83F1A8E1-DE36-4D6E-AB29-3A30FE92C71B&tlt=3
https://www.badmintonvlaanderen.be/sport/events.aspx?id=83F1A8E1-DE36-4D6E-AB29-3A30FE92C71B&tlt=2
https://www.badmintonvlaanderen.be/sport/events.aspx?id=83F1A8E1-DE36-4D6E-AB29-3A30FE92C71B&tlt=2
https://www.badmintonvlaanderen.be/sport/events.aspx?id=83F1A8E1-DE36-4D6E-AB29-3A30FE92C71B&tlt=1
mailto:reggy.dropke@gmail.com
https://www.badmintonvlaanderen.be/sport/events.aspx?id=E38EBE52-968F-45C8-AF6A-91756D43BCCD&tlt=2
https://www.badmintonvlaanderen.be/sport/events.aspx?id=E38EBE52-968F-45C8-AF6A-91756D43BCCD&tlt=3
https://www.badmintonvlaanderen.be/sport/events.aspx?id=E38EBE52-968F-45C8-AF6A-91756D43BCCD&tlt=1
mailto:pba_sigurd@telenet.be
https://www.badmintonvlaanderen.be/sport/event.aspx?id=59CA7FDE-80BE-4CDE-BD5C-BEDEC45D9ECB&event=3
https://www.badmintonvlaanderen.be/sport/event.aspx?id=59CA7FDE-80BE-4CDE-BD5C-BEDEC45D9ECB&event=4
mailto: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=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
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PPBBAA  BBeessttuuuurr  &&  mmeeddeewweerrkkeerrss  
 

Dagelijks Bestuur PBA 
 

 
 
 
 
 
 
 

Commissievoorzitters 
 

LINDA SCHIPPERS  Jeugdcircuit / Reglementencommissie / Tornooiorganisatie 
PATRICK BROECKX Jeugdtrainingscommissie 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

            
       

LINDA SCHIPPERS 
Voorzitter  
 
03/ 321.82.29 
linda.schippers@skynet.be 

PATRICK BROECKX 
Secretaris  
 
0472/ 29.27.41 
secretaris@badminton-pba.be 

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

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

LUTGARDE SYMONS 
Vergaderzalen /  
Gemengd Competitie 
015/ 55.97.59 
lutgarde.symons@skynet.be 

SIGURD DIELEMAN 
Sportcommissie / 
Klassementscommissie 
03/ 326.27.30 
pba_sigurd@telenet.be 

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

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

 BRUNO WUYTS 
Penningmeester 
 

014/ 41.63.82 
bruno.wuyts@corladvies.be 

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

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

http://www.badminton-pba.be/Badminton/index.php?option=com_content&view=article&catid=22%3Abestuur-en-medewerkers&id=349%3Adagelijks-bestuur&Itemid=270
http://www.badminton-pba.be/Badminton/index.php?option=com_content&view=article&catid=22%3Abestuur-en-medewerkers&id=351%3Acommissievoorzitters&Itemid=270
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mailto:lutgarde.symons@skynet.be
mailto:pba_sigurd@telenet.be
mailto:vandenheuvel.luc@skynet.be
mailto:hugo.vandewyngaert@skynet.b
mailto:bruno.wuyts@corladvies.be
mailto:eyyi.verbist@skynet.be
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