
Provinciale Badmintonvereniging Antwerpen vzw 
Maatschappelijke zetel: Boomgaardstraat 22 bus 18 – 2600 Berchem, gelegen in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen 

ID 16757/87 – ON 434 160 617 – Rekeningnummer: BE15 9731 3864 1730 
Website: http://www.badminton-pba.be – E-mail: secretariaat@badminton-pba.be  

 
PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN 
VOOR JEUGD EN SENIOREN 
op zaterdag 10 en zondag 11 februari 2018 

 
De jeugd kan zich een heel jaar door meten in het PBA jeugdcircuit, jeugdtornooien, jeugdcompetitie en 
het Yonex Belgian Junior Master Circuit brons of zilver. De provinciale jeugdkampioenschappen vullen 
dit lijstje perfect aan! 
 
De senioren vinden we terug op tornooien en bij de (senioren)competitie. Op onze kampioenschappen 
kunnen ze zich nog eens meten met leeftijdsgenoten van boven de 35 jaar. 
 
Deze kampioenschappen gaan dit jaar door in: 
 

Sporthal Edusport – Broeder Frederikstraat 3 – 2170 Merksem 
 
Ben je 18 jaar of jonger? Schrijf je dan snel in volgens deze leeftijdsgroepen: 
 

MiniBad =  geboren 2010 of later 
-11  =  geboren 2008 of 2009 
-13  =  geboren 2006 of 2007 
-15  =  geboren 2004 of 2005 
-17  =  geboren 2002 of 2003 
-19  =  geboren 2000 of 2001 

 
Ben je 35 jaar op 10 februari 2018? Schrijf je dan in volgens deze reeksen: 

 
V1: voor A en B1 spelers 
V2: voor B2 en C1 spelers 
V3: voor C2 spelers 
V4: voor D spelers 

 

 
 
 
 
 

 

Verdere tornooidetails: 
 

INFORMATIE:   Linda Schippers - Eksterlaar 146 - 2150 Borsbeek 
Tel: 03/ 321.82.29 - E-mail: linda.schippers@skynet.be  

LOTING:   woensdag 31 januari 2017 
REFEREE:                       Dhr. Reggy De Clercq - E-mail:  reggy.dropke@gmail.com 
DOPINGCONTROLE:  Patrick Broeckx 

 INSCHRIJVINGSGELD:  5€ voor 1 discipline - 8€ voor 2 disciplines - 12€ voor 3 disciplines 
SHUTTLES:   Yonex Aerosensa 20 - Yonex Mavis 300 

  

Dubbel gaat door op zaterdag, gemengd dubbel op zondag. Enkel 
loopt over beide speeldagen. Alle disciplines worden in poule 

gespeeld. Bij voldoende inschrijvingen zijn er bij de jeugd aparte 
poules voor niet-selectiespelers. 

Dus twijfel niet en schrijf in vóór 26 januari 2018 via 
http://badmintonvlaanderen.toernooi.nl 
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