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VVoooorrwwoooorrdd    ––    LLiinnddaa  SScchhiippppeerrss  

Beste spelers, bestuurders en sympathisanten, 
 
De zomervakantie is voorbij. En we mogen zeker niet klagen, het is een prachtzomer geworden. Hopelijk heeft iedereen 
een deugddoende vakantie gehad en zijn alle batterijen weer voldoende opgeladen om aan een nieuw sportief seizoen 
te beginnen. Onze jeugd zit weer op de schoolbanken en is gestart met de eerste trainingen van dit seizoen. Hier en 
daar worden ook al tornooien gespeeld. 
 
De competitie is al bijna twee weken bezig. Ik wens de sportcommissie en haar medewerkers proficiat voor hun niet-
aflatende inspanningen om de competitie weer op de rails te zetten. Ondanks de problemen die voortvloeiden uit het 
gekoppelde ledenbeheer, tekortkomingen van Visual Reality of de nieuwe ranking, mogen we van een succesvolle start 
spreken.  
 
Vergeet zeker het Georges Rogiers tornooi in oktober en onze provinciale kampioenschappen in november niet. Zeker 
de moeite waard om voor in te schrijven. 
 
Ik wens alle spelers, clubbesturen en begeleiders een sportief seizoen toe!  
Linda Schippers  
Voorzitter PBA vzw 
 

MMeeddeeddeelliinnggeenn  vvaann  ddee  sseeccrreettaarriiss    ––    RReennéé  RRoooommaann  

 
"PBL" vervangen door “Badminton Limburg”:  
Op 11 juni 2013 werd beslist om de oude benaming “Provinciaal Badmintonverbond Limburg”, 
afgekort PBL vzw, te vervangen door “Badminton Limburg” zonder afkorting. Met een nieuwe 
aangepaste website en een modern strak logo.  
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Nieuwe secretarissen voor volgende clubs: 

 Sinds 1 juli is het secretariaat van De Nekker in handen van Bart Lauwers. Voor complete contactgegevens kan je 
best even hier klikken. 

 Bij ’t Heurtuits Dropke wordt deze taak voortaan waargenomen door Mireille Verstrepen. Haar contactgegevens 
zitten hier. 

 Kurt Bisschops is de nieuwe secretaris van Brasschaat. Voor verdere gegevens klik je hier. 

 Vanaf heden is Pascale Waegeneire secretaris van St Job. Greet Bertels (voorzitter) zal bereikbaar zijn via haar 
nieuw e-mailadres, m.n. voorzitter@bcstjob.be. 

 Liesbeth Peeraer zal deze functie bij Spinshuttle uitvoeren en is bereikbaar via spinshuttle@gmail.com. 
 
Badminterroristen sluit zich aan bij de PBA familie: 
Dit is een recreantenclub in Muizen met Rudi Delarue als voorzitter. Lees meer op onze website. 
 
PBA bestuursleden herkozen:  
Tijdens de Algemene Vergadering van de PBA op vrijdag 31 mei 2013 werden 2 nieuwe bestuurders gekozen en werden 
verschillende PBA bestuursleden herkozen. De taken van het bestuur werden op dinsdag 25 juni verdeeld: 

 Linda Schippers = Voorzitster - Tornooicommissie - Reglementencommissie - Website - PBA Jeugdcircuit  
 Luc Bal = Ondervoorzitter - Sportcommissie Volwassenen, Jeugd & Senioren  
 Nelly Halsberghe = Penningmeester  
 René Rooman = Secretaris  
 Hugo Van de Wyngaert = Recreantencommissie - Medewerker Sportcommissie voor Herencompetitie  
 Alex Schnabel = Jeugdtrainingscommissie  
 Marc Schellekens = Commissie Wedstrijdfunctionarissen  
 Lutgarde Symons = Medewerker Sportcommissie voor Dames & Gemengde Competitie - Verantwoordelijke 

Vergaderzalen 
 Hilde Symons = Klassementscommissie - Medewerker Sportcommissie  
 Liliane Meeusen = Commissie Promotie  
 Bruno Wuyts = Penningmeester in opleiding  
 Sigurd Dieleman = Medewerker Sportcommissie 

 

RReeggeellss  rroonndd  kkllaasssseemmeennttsswwiijjzziiggiinnggeenn    ––    HHiillddee  SSyymmoonnss  

Vanaf seizoen 2013-2014 heeft elke aangesloten actieve speler 3 klassementen: enkel, dubbel en gemengd. Om meer 
duidelijkheid te scheppen, beantwoorden we hier enkel veel gestelde vragen: 

 
Wat zal mijn klassement zijn aan het begin van het seizoen? 
Op 1/8/2013 krijgt elke actieve speler 3 klassementen. Een speler die op dat ogenblik het C1 klassement  
Bezit, wordt dus C1 in enkel, C1 in dubbel en C1 in gemengd dubbel. 
 
Wanneer verandert mijn klassement? 
Per jaar zijn er vier evaluatiedatums, nl. 1 augustus, 1 december, 1 maart en 1 mei. Op deze dagen zullen de 
klassementen bepaald worden aan de hand van de laatste rankings. Om iedereen de gelegenheid te geven om zich aan 
het nieuwe systeem aan te passen zal de eerste evaluatie pas doorgaan op 1/3/2014. 
 
Hoeveel punten moet ik behalen om van klassement te veranderen? 
De relatie tussen punten en klassementen ziet er uit als volgt (geldig voor elke discipline): 
 
 
 
 
Dit systeem werkt als volgt. Nemen we als voorbeeld een C1-speler. Als deze speler op één van de bovengenoemde 
datums in één van de 3 rankings meer punten heeft dan 600 – dus 601 of meer - dan wordt het klassement B2 van 

Klassement A B1 B2 C1 C2 D 

Punten 2250 1075 600 350 120 - 

http://www.badminton-pba.be/Badminton/index.php?option=com_content&task=view&id=195&Itemid=130&clubnaam=De%20Nekker
http://www.badminton-pba.be/Badminton/index.php?option=com_content&task=view&id=195&Itemid=130&clubnaam=t%20Heurtuits%20Dropke
http://www.badminton-pba.be/Badminton/index.php?option=com_content&task=view&id=195&Itemid=130&clubnaam=Brasschaatse
mailto:voorzitter@bcstjob.be
mailto:spinshuttle@gmail.com
http://www.badminton-pba.be/Badminton/index.php?option=com_content&view=article&id=194:overzicht-van-antwerpse-clubs&catid=15:clubgegevens&Itemid=206
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toepassing. Als de speler bv. minder dan 350 punten – dus 349 of minder – scoort, dan wordt het klassement C2 van 
toepassing. 
 
Hoe kan ik van klassement verhogen? 
Een speler kan per keer maar één klassement stijgen. Een speler die de punten behaald heeft van meerdere 
klassementen hoger, zal dus een eerste maal één klassement stijgen en eventueel nog één bij een volgende evaluatie. 
Verder wordt een speler na het verhogen van klassement een jaar lang beschermd tegen daling. 
 
Hoe kan ik van klassement verlagen? 
Een speler kan per keer maar één klassement dalen. Na de daling wordt ook een beschermperiode voorzien tegen 
verdere daling. Bij opeenvolgende dalingen gelden volgende regels: 
·         na een 1e daling: beschermtermijn van 52 weken  
·         na een 2e daling binnen een periode van 104 weken na het einde van de vorige beschermingstermijn:  

beschermtermijn van 104 weken 
 
Ik ben sterk achteruit gegaan in mijn enkel klassement, maar ik presteer goed in dubbel. Wat gebeurt er dan met mijn 
klassement? 
Het reglement bepaalt dat het hoogste klassement bepalend is voor het laagste. Dat mag nl. niet meer dan twee 
reeksen lager zijn dan het hoogste. Indien bv. een speler B1 is in dubbel, maar snel terrein verliest in enkel, zal hij daar 
niet lager dalen dan C1 zolang hij B1 blijft in dubbel. 
 
Ik ben gestegen in mijn enkel. Wat gebeurt er met de andere klassementen? 
Indien een speler klassementen B2/C2/C1 heeft en in zijn enkel stijgt naar B1, worden zijn nieuw klassementen 
B1/C1/C1. 
 

NNiieeuuwwss  vvaann  ddee  PPBBAA  SSeelleeccttiiee  ––  AAlleexx  SScchhnnaabbeell  

PBA selectie klaar in de startblokken voor het nieuwe seizoen 
 
Op zaterdag 25 mei werd de jaarlijkse selectiedag gehouden in sporthal De Nekker. Er deden 24 nieuwe spelers mee om 
zich te kwalificeren voor onze jeugdtrainingen. Van hen werden er 10 effectief gerekruteerd. 
Alle ouders werden eind juni samengeroepen voor een vergadering waarin het verloop van het nieuwe seizoen werd 
toegelicht. Vooral het vernieuwde Belgian Junior Master Circuit (ook BJCM genaamd) was een hoofditem, samen met de 
nieuwe groepsindeling, alsook de nieuwe visie op conditie. 
 
Neem zeker een kijkje op onze website, waar in het Jeugdhoekje alle gegevens te vinden zijn van onze nieuwe ploeg. 
Hopelijk mag onze nieuwe selectie even succesvol zijn als deze van vorig seizoen.  De selectie is in ieder geval klaar om 
het nieuwe seizoen meteen goed aan te vangen. In juli en augustus konden de aanwezige spelers hun conditie 
aanscherpen op de wekelijkse looptrainingen, maar nieuw dit seizoen is dat er half augustus reeds gestart werd met de 
trainingen. Enkelen hebben er ook sportkampen opzitten. 
 
De echte start gebeurde uiteraard in september. Wij hebben er alvast zin in. Ondertussen zijn ook de inschrijvingen 
binnen voor het eerste Yonex Belgium Junior Master circuit Niveau Zilver in Limburg. 
 
PBA zoekt clubs voor samenwerking sportstages 
 
Beste clubbesturen, 
 
PBA wil graag opnieuw stages voor jeugdspelers inrichten in samenwerking met Antwerpse clubs. Jeugdspelers laten 
trainen door onze selectietrainers geeft zeker een meerwaarde aan jullie jeugd. Het is de bedoeling clubspelertjes van -9 
tot maximaal -17 samen te laten trainen met de huidige PBA selectiespelers en dit onder leiding van selectietrainers. Zo 
kan een clubtrainer zeker ideeën opdoen die hij kan verwerken in zijn toekomstige trainingen. 
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We volgen bij een dergelijke organisatie steeds volgende regels: 
 

 PBA doet de ganse organisatie (publiciteit, inschrijvingen,…..) en levert trainers in functie van de groep. 
 De betaling van de zaal en de trainers valt ten laste van PBA. 
 De uitnodigende club legt de zaal vast aan een prijs, waaraan zij normaal moeten voldoen voor clubtraining. Dit 

is voordeliger dan indien wij dit zelf doen, aangezien wij geen vaste gebruiker zijn. 
 De uitnodigende club zorgt voor één clubtrainer (betaling via PBA). Het aspect opleiding komt eveneens in 

aanmerking. 
 De spelers van de club en PBA spelers hebben voorrang wat de inschrijving betreft. Indien de spelerslijst niet 

volzet is, mogen andere clubs inschrijven. 
 Eén organisatie telt 3 dagen en kost ± €50 per deelnemer (of €20 per dag). 
 De organisaties zijn steeds in een schoolvakantie. Er wordt gestart om 9h00; het einde is voorzien om 17h00. Er 

zijn 2 trainingsblokken van 3 uren. Er is opvang van 8h00 tot uiterlijk 18h00. 
 Er is geen overnachting of catering te voorzien. 
 Het is leuk als we onze meegebrachte boterhammetjes in een cafetaria kunnen opeten. 
 PBA geeft alle documenten aan de club, zodat zij dit kunnen indienen voor subsidies. 
 

Als je clubjeugdwerking hierin geïnteresseerd is, kan je ons contacteren voor meer info en praktische regelingen: 
Alex Schnabel, PBA jeugdtrainingscommissie, alex.schnabel@telenet.be, GSM 0476/444.698 (na 17h00). 
 
Badmintonstage met PBA trainers bij BC Spinshuttle 
 
Op 29, 30 en 31 oktober 2013 zijn we met PBA trainers en hopelijk veel clubspelers én PBA selectiespelers te gast in 
Dessel bij badmintonclub Spinshuttle. Een unieke kans om je beste clubspelers die extra goeie training aan te bieden en 
te samen trainen met de allerbeste jeugd uit Antwerpen. Hopelijk kunnen we, zoals in het verleden, weer veel plezier 
hebben, alleen al door te gast te zijn in het sportcomplex van BC Spinshuttle.  
 
Inschrijven is dus de boodschap. 
 

 

JJeeuuggddccoommppeettiittiiee  ––  RRoonnnnyy  WWuuyyttss  

Informatie over het nieuwe 2013-2014 seizoen is terug te vinden op: 
Badminton Vlaanderen Jeugd Meisjes en Badminton Vlaanderen Jeugd Jongens. 

 
 

VVoollwwaasssseenneennccoommppeettiittiiee  ––  LLuucc  BBaall  

Informatie over het nieuwe 2013-2014 seizoen is terug te vinden op: 
Badminton Vlaanderen Dames, Badminton Vlaanderen Heren en Badminton Vlaanderen Gemengd. 

 
 

SSeenniioorreennccoommppeettiittiiee    ––    LLuucc  VVaann  ddeenn  HHeeuuvveell  

Informatie van het nieuwe 2013-2014 seizoen is terug te vinden op: 
Badminton Vlaanderen Gemengd en Badminton Vlaanderen Heren. 

mailto:alex.schnabel@telenet.be
http://www.badminton-pba.be/Badminton/files/PBA/jeugdhoekje/jeugdselectie/2013-2014/Sportkamp%20PBA%20-%20Spinshuttle%202013.pdf
http://badmintonvlaanderen.toernooi.nl/sport/event.aspx?id=9E6580D6-0FBB-44FB-8017-73D0044A6921&event=1
http://badmintonvlaanderen.toernooi.nl/sport/event.aspx?id=9E6580D6-0FBB-44FB-8017-73D0044A6921&event=2
http://badmintonvlaanderen.toernooi.nl/sport/event.aspx?id=BE3A0BE0-65B0-4145-B25D-CE56F53243AC&event=1
http://badmintonvlaanderen.toernooi.nl/sport/event.aspx?id=BE3A0BE0-65B0-4145-B25D-CE56F53243AC&event=2
http://badmintonvlaanderen.toernooi.nl/sport/event.aspx?id=BE3A0BE0-65B0-4145-B25D-CE56F53243AC&event=3
http://badmintonvlaanderen.toernooi.nl/sport/event.aspx?id=F87D17D7-9C1C-4C9F-B1F3-210C5D830A86&event=3
http://badmintonvlaanderen.toernooi.nl/sport/event.aspx?id=F87D17D7-9C1C-4C9F-B1F3-210C5D830A86&event=4


  Infobrief nr. 1 

1 - 5 

 

 

BBaaddmmiinnttoonnttoorrnnooooii  GGeeoorrggeess  RRooggiieerrss    ––    LLiinnddaa  SScchhiippppeerrss  

 
 

BADMINTONTORNOOI 
Georges Rogiers 

 

                                   op 12 en 13 oktober 2013 
 

Dit is een organisatie van de Provinciale Badmintonvereniging Antwerpen vzw i.s.m. de Stad Antwerpen. In 2013 is 
Antwerpen een jaar lang Europese Sporthoofdstad. Door de oprichting van een virtuele sportclub, Sporting A, hoopt ze 
nog meer Antwerpenaars aan het sporten en supporteren te krijgen. 
 
Sporthallen waar het tornooi plaats heeft: 

Sporthal Het Rooi    Sporthal Borgerhout (alleen jeugd op zaterdag)   
Berchemstadionstraat  73  Plantijn en Moretuslei 343   
2600  Berchem     2140  Borgerhout    
Tel: 03/ 239.66.10   Tel: 03/ 270.75.27    

 
Inschrijvingsgeld te betalen in de zaal: 

7€ / discipline voor volwassenen 
5€ / discipline voor de jeugd 

Inschrijven verplicht tot betalen van inschrijvingsgeld uitgezonderd indien de bepalingen van art. 112/C100 van 
toepassing zijn. 
 
Shuttles zijn ten laste van de spelers en te koop in de zaal: 

Jeugd en D: Yonex Mavis 300 Wit 
C en B: Aerosensa 20 
De laagst geklasseerde speler bepaalt de shuttle! 

 
Loting op woensdag 2 oktober 2013 om 20 u. ten huize van 

Linda Schippers 
Eksterlaar 146 
2150 Borsbeek 

 Tel: 03/ 321.82.29 
 
Dopingverantwoordelijke: Linda Schippers 
 
Referees 

dhr. Reggy De Clercq op zaterdag in het sportcentrum van Borgerhout 
dhr. Marc Schellekens op zaterdag en zondag in sporthal Het Rooi te Berchem 

 
Inschrijvingen verplicht via http://badmintonvlaanderen.toernooi.nl 

vóór 23 september 2013 

 
Voor meer informatie kan je terecht bij Linda Schippers via telefoonnummer 03/ 321.82.29 of via 

linda.schippers@skynet.be. Inschrijven via e-mail is niet mogelijk! Alle deelnemers worden via hun 

persoonlijk e-mailadres ingelicht aangaande hun eerste aanvangsuur. 

klik hier om de reglementen te lezen 

Voor de jeugd 

worden er 

prijzen in 

natura 

voorzien. 

 

Voor 

volwassenen 

zijn er mooie 

geldprijzen 

(per 

gewonnen 

wedstrijd). 

http://badmintonvlaanderen.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=D9AB10E0-0A24-49E6-9BAA-73BD78E8E802
mailto:linda.schippers@skynet.be
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KKaalleennddeerr  JJeeuuggddcciirrccuuiitt    ––    LLuucc  DDoommss  

SEIZOEN 2013-2014 

   Type Club Sporthal 
Aantal 
velden 

-9 -11 -13 -15 -18 

SEP za 31                   

  zo 01                   

  za 07                   

  zo 08                   

  za 14                   

  zo15                   

  za 21                 

  zo 22                   

 za 28 JCC BD Opslag De Nekker, Mechelen 11      

 zo 29          

OKT  za 05 JCC Vosselaar  7      

  zo 06                   

  za 12 J-Tornooi G. Rogiers PBA Sporthal Borgerhout             

  zo 13 J-Tornooi G. Rogiers PBA Het Rooi, Berchem             

  za 19 JCC Antverpino Luchtbal, Antwerpen 9        

  zo 20                   

 za 26                

 zo 27                  

NOV za 02                   

herfst- 
verlof  

zo 03                   

  za 09 JCC Noorderwijk BLOSO Herentals  14            

  zo 10                 

  za 16 J-Tornooi Brasschaatse         

  zo 17 J-Tornooi Brasschaatse               

  za 23           

  zo 24                  

 za 30 JCC  De Klamp   Sporthal KA, Boom 11           

 DEC zo 01                   

  za 07                   

  zo 08                   

  za 14                   

  zo 15                   

 za 21                   

 zo 22                   

kerst-  za 28                   

verlof zo 29          
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    Type Club Sporthal 
Aantal 
velden 

-9 -11 -13 -15 -18 

JAN  za 04                

  zo 05                   

  za 11                   

  zo 12                   

  za 18                  

  zo 19 JCC  Zwijndrecht Sporthal Zwijndrecht 12      

  za 25                

  zo 26 JCC  't Huirtuits Dropke  Sporthal 't Kapelleke  7         

FEB za 01 JCC  Klein Boom  14      

  zo 02                   

  za 08 J-Tornooi Prov Kamp Jeugd         

  zo 09 J-Tornooi Prov Kamp Jeugd              

  za 15              

krokus zo 16                   

  za 22 
J-Tornooi 

JCC 
Nat Kamp Jeugd 

Olve 
 

Den Willecom Edegem  
 

12  
 
 

  
 

 
  

 
  

 
  

  zo 23 J-Tornooi Nat Kamp Jeugd              

MRT za 01  JCC Bacss   Edusport Merksem  12              

  zo 02                   

krokus za 08           

verlof  zo 09 JCC  De Nekker  De Nekker, Mechelen  11        

  za 15           

  zo 16                   

   za 22                   

  zo 23                   

 za 29                   

  zo 30                   

APR  za 05                

 zo 06 JCC Waverse Bruultjeshoek, OLV Waver  14           

paas-  za 12          

verlof zo 13                   

  za 19 
 J-Tornooi 

JCC  
Olve JOT 
Plumula  

 
 ‘t Breeven, Bornem 

 
12  

 
 

 
  

 
  

 
  

 
  

pasen  zo 20   J-Tornooi  Olve JOT        

Paas-
mnd 

ma 21   J-Tornooi Olve JOT        

  za 26                  

  zo 27           

MEI  za 03 YYC PBO              

  zo 04 YC PBA              
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JJCCCC  BBDD  OOppssllaagg    ––    LLuucc  DDoommss  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Jeugdontmoeting 

    Er wordt alleen meisjes/jongens enkel 

        en GEMENGD dubbel gespeeld !!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag  28 september 2013 

       Sportpark De Nekker 

Nekkerspoelborcht 19,  

2800    Mechelen 
Van  09:00  tot  19:00  uur 

 

Reeksen: 

MiniBad 9: geboren in 2005 of later 

Min 11: geboren in ’03 of ‘04 

Min 13: geboren in ’01 of ‘02 

Min 15: geboren in ’99 of ‘00 

Min 18: geboren in  ’96, ’97 of ‘98 

Opgesplitst in: 

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

meisjes enkel, jongens enkel, gemengd dubbel 

( geen meisjes dubbel of jongens dubbel !!! ) 

In -9 wordt Minibad gespeeld: 

alleen jongens enkel en meisjes enkel. 

 

Met de medewerking van 

    

 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 

 
 

 

Inschrijvingen, uitsluitend per E-mail, 

voor: zondag 15 september 2013  

Naar: Ivo Verpraet  

Emailadres :ivo@bdopslag.be 
telefoon: 0497/35.28.35 
 

 

 

  

 

Inschrijvingsgeld: € 3,00 voor 1 discipline, € 5,00 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 

 

Lottrekking: woensdag 18 september 2013 Om: 19:30  
Esptweg 14, 2811 Leest 
 

Tornooileider:  Ivo Verpraet 0497/35 28 35  

 

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 de PBA-selectiespelers. 

- 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 

Dopingverantwoordelijke: Hilde Ons 
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JJCCCC  VVoosssseellaaaarr    ––    LLuucc  DDoommss  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Jeugdontmoeting 

    Er wordt alleen meisjes/jongens enkel 

        en GEMENGD dubbel gespeeld !!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag  05 oktober 2013 

 Sporthal Diepvenneke 
Diepvenneke,  

2350   Vosselaar 
Van  09:00  tot  19:00  uur 

Reeksen: 

Min 11: geboren in ’03 of ‘04 

Min 13: geboren in ’01 of ‘02 

Min 15: geboren in ’99 of ‘00 

 

Opgesplitst in: 

Reeks A en B in -11, -13, en –15 :  

meisjes enkel, jongens enkel, gemengd dubbel 

( geen meisjes dubbel of jongens dubbel !!! ) 

  

 

 

 

 

 

 

 

Inschrijvingen, uitsluitend per E-mail, 

voor: zondag 22 september 2013  

Naar: Walter Joren  

Emailadres :walter.joren@telenet.be 
telefoon: 0474/24.30.27 
 

Inschrijvingsgeld: € 3,00 voor 1 discipline, € 5,00 voor 2 

disciplines te betalen per inschrijvende club 

op rekening nr. 778-5939207-49 op naam van  

BC Vosselaar met vermelding JCC + clubnaam 

 

Lottrekking: woensdag 25 september 2013 Om: 19:30  
Diepvenneke, 2350 Vosselaar 
 

Tornooileider:  Walter Joren 0474/24.30.27  

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 de PBA-selectiespelers. 

- 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 
 

Dopingverantwoordelijke: Sabine Verheyen 
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TToorrnnooooiirreessuullttaatteenn    ––    HHiillddee  SSyymmoonnss  
 

Meer gedetailleerde uitslagen vind je op BadmintonVlaanderen.Toernooi.nl 
 

KKllaasssseemmeennttsswwiijjzziiggiinnggeenn  ––  HHiillddee  SSyymmoonnss  

Stijgen Vanaf 

Olympia Schoch Yannick 50056751 C2 1/5/2013 

De Lintse Pluimvreters De Ridder Tim 50095231 C2 1/5/2013 

't Fortje Zwijndrecht Van Looy Axelle 50089212 B1 1/5/2013 

Olve De Punt Ines 50067149 C2 1/5/2013 

Plumula Muys  Sarah 50085535 C1 22/5/2013 
 

 

 
 

RReeccrreeaanntteennkkaalleennddeerr  --  TTaammaarraa  GGeeeerraaeerrttss  

 

Datum Club Deelnemers Disciplines Verantwoordelijke Sporthal 

10/11/'13 Rita Serveert 

Jeugd 

Volwassenen 

Senioren 

Dubbel 

Gemengd 

Bart Lambrecht 

Adriaan Sanderslei 20/4 

2630 Aartselaar 

0474/30.11.86 

ritaserveert@gmail.com 

Sporthal De Nachtegaal 

Duffelsesteenweg 145 

2550 Kontich 

1/12/'13 Klein Boom 

Jeugd 

Volwassenen 

Senioren 

Dubbel 

Gemengd 

Walter Liekens 

Heiststeenweg 120 

2580 Putte 

0472/95.35.41 

Walter.liekens@co-cons.be 

Sporthal Klein Boom 

Mechelbaan 604 

2580 Putte 

7-8/12/'13 
Badminton 
Vlaanderen 

Jeugd 

Volwassenen 

Senioren 

G 

Enkel 

Dubbel 

Gemengd 

Tamara Geeraerts 

Boomgaardstraat 22/18 

2600 Berchem 

03/287.83.85 

tamara@badmintonvlaanderen.be 

Sporthal Het Rooi 

Berchemstadionstraat 73 

2600 Berchem 

5/01/2014 PBA 

Recreanten 

teamontmoeting 

Per team: 

2 heren en 

2 dames 

Enkel 

Dubbel 

Gemengd 

Hugo Van de Wyngaert 

St Paulusstraat 42 

2400 Mol 

014/31.40.54 

hugo.vandewyngaert@skynet.be 

Sporthal 't Fortje 

Fortlaan 10 

2070 Zwijndrecht 

03/250.49.70 

23/03/2014 Waverse 

Jeugd 

Volwassenen 

Senioren 

Enkel 

Dubbel 

Gemengd 

Peter Kiekens 

Berkelei 117 

2860 St-Katelijne-Waver 

0475/44.19.99 

peter@waverse-bc.net 

Sporthal Bruultjeshoek 

Wavervelden 14 

2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver 

015/75.26.06 

 
 
 

http://badmintonvlaanderen.toernooi.nl/
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AAssppiirraanntt  IInniittiiaattoorr  BBaaddmmiinnttoonn  ––  DDiirrkk  LLeeyysseenn  

 

 
 

 Zondag 03/11/13 van 09u30 tot 18u00 

 Zondag 10/11/13 van 09u30 tot 13u30 

 Zondag 17/11/13 van 09u30 tot 13u30 

 Sporthal Tielenhei, Prijstraat 68 te 2460 Kasterlee 

 Minstens 16 jaar worden in de loop van het kalenderjaar waarin de cursus 

start.  

 Sporttechnische voorwaarde: de sport beheersen  

Jeroen Verhulst (Gediplomeerd docent Badminton Vlaanderen) 

Door het volgen van deze opleiding leert de cursist :  

• beginnende sporters in het algemeen en jeugdspelers in het bijzonder 

begeleiden in oefen- en spelvormen gericht naar spelen en beleven  

• kennismaken met de specificiteit van minibadminton  

• op didactisch verantwoorde wijze de verschillen tussen controle-,  

precisie-en harde slagen aanwenden in spel-,oefen-en wedstrijdvorm 

• voorbereiden en leiden van tornooi- en wedstrijdvormen  

• een speelgerichte basiswarming-up leiden  

• algemeen specifieke pasklare modelorganisatievormen toepassen  

Theorie en veel praktijk 

www.jeugdsportnetkdr.be (inschrijven) – ten laatste op 30 oktober 2013 

De inschrijving is definitief na betaling.  

45 euro te betalen op rek.nr. 091-0001116-78, Gemeentebestuur Retie, 

Markt 1, 2470 Retie met vermelding: naam en voornaam + Aspirant- 

Initiator badminton 2013 (ten laatste op 30 oktober 2013)  
Voor trainers in clubs van Kasterlee, Dessel en Retie betaalt Jeugdsportnet KDR de  

inschrijvingskost.  

Het behalen van het attest 'Aspirant-Initiator Badminton' geeft, gedurende een periode van twee  
jaren, vrijstelling in de opleiding 'Initiator Badminton' voor gerelateerde didactische eigen  
vervolmaking (4 uren) in module 2 indien de cursist op het einde van de cursus slaagt voor de  
technische ingangsproef Initiator Badminton  

info@jeugdsportnetkdr.be (Jan Cuypers – Coördinator Jeugdsportnet KDR) 
 
 

Wanneer ? 

•
  

•
  
Waar ? 

Voor wie ? 

 

Door wie ? 

Wat ? 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe ? 

Inschrijven ? 

 
Kostprijs ? 

 

 

 

 

Extra info 

 

 

 

Contact 

Aspirant Initiator Badminton 
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AAccttiivviitteeiitteennkkaalleennddeerr  

In deze rubriek vinden jullie een opsomming van de activiteiten die nog de komende weken zullen doorgaan. Clubs die 
iets organiseren dat niet tot het officiële pakket behoort en dit wensen bekend te maken, kunnen dit langs deze weg 
ook publiceren. Om opgenomen te worden in deze rubriek dienen zij ons hier echter tijdig over te informeren. 
 
 

Datum Evenementen Waar? Contactpersoon 

7-8/09/2013 't Fortje Zwijndrecht  A-B1-B2-C1-C2 Zwijndrecht toernooi@bczwijndrecht.be 

12-13-14-15/9/2013 Belgian International Leuven  gert@badmintonvlaanderen.be 

21-22/9/2013 Belgian Junior Masters circuit (zilver) Neerpelt  jozef.nizette@euphonynet.be 

21-22/9/2013 Molse B1-B2-C1-C2-D Mol  joery.vermeer@telenet.be 

28-29/9/2013 BrasschaatB1-B2-C1-C2-D (poule) Brasschaat  sven.janssen1@telenet.be 

5/10/2013 Belgian Junior Masters circuit (brons) Gits  charlot@gitse.be 

12-13/10/2013 
Georges Rogiers tornooiB1-B2-C1-C2-D  
(enkels in KO) -11, -13, -15, -17 (ook -9) 

Volw. = Berchem 
Jeugd = Borgerhout 

linda.schippers@skynet.be 

19-20/10/2013 Royal AntwerpA-B1-B2-C1-C2-D Borgerhout  tornooiabc@telenet.be 

 

PPBBAA  BBooeetteess  22001133--22001144  

Boetes worden uitgedrukt in boetepunten. De waarde van een boetepunt is door de raad van bestuur van Badminton 
Vlaanderen vastgelegd op €1,80. Boetes dienen binnen de 30 dagen na het uitschrijven van de boete gestort te zijn op 
het rekeningnummer: 645-1332781-36, met vermelding van club en referentienummer.  
 
Administratieve boetes, die aangerekend worden, zijn gelijkgesteld aan 5 boetepunten of €9.  

 

VOOR VOLWASSENENCOMPETITIE 

Nr. Beschrijving Art. BP € 

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

inlichtingsformulieren 
*** 100 180 

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

uitgave van de competitiekalender 
23,2 15 27 

3 
Terugtrekken van een ploeg tussen de uitgave van de competitiekalender en de eerste 

te spelen ontmoeting 
23,3 30 54 

4 Terugtrekken van een ploeg tijdens de competitie 23,4 40 72 

5 Misbruik of valse verklaringen i.v.m. kalender- wijzigingen en uitstel 27/28 50 90 

6 Niet deelnemen met een volledige ploeg aan eindtornooien & testontmoetingen 34/35 50 90 

7 Opstellen van een niet-speelgerechtigde speler 44 30 54 

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

wedstrijd) 
57 5 9 

9 Foutief opstellen van een speler 58 20 36 

10 Foutief samenstellen van een ploeg 58 20 36 

11 Onverwittigde forfait 63,3 30 54 

12 Verwittigde forfait - minstens 48 uur vóór het voorziene aanvangstijdstip 63,3 20 36 

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

14 Te laat invullen van de detailuitslag op www.toernooi.nl 75,8 10 18 

15 Te laat bevestigen van de detailuitslag op www.toernooi.nl 75,8 10 18 

16 Niet aanduiden van een wedstrijdleider 80,5 5 9 

17 Niet aanduiden van een wedstrijdleider & betwisting van verloop/uitslag ontmoeting 80,5 5 9 
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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, competitieverantwoordelijke, ploegkapitein, PBA sportcommissie en PBA penningmeester. 

 

VOOR JEUGDCOMPETITIE 

Nr. Beschrijving Art. BP € 

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

inlichtingsformulieren 
*** 50 90 

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

uitgave van de competitiekalender 
23,2 12 21,6 

3 
Terugtrekken van een ploeg tussen de uitgave van de competitiekalender en de 

eerste te spelen ontmoeting 
23,3 17 30,6 

4 Terugtrekken van een ploeg tijdens de competitie 23,4 30 54 

5 Misbruik of valse verklaringen i.v.m. kalender- wijzigingen en uitstel 26/27 25 45 

6 Opstellen van een niet-speelgerechtigde speler 33 15 27 

7 Foutief opstellen van een speler 44 10 18 

8 Foutief samenstellen van een ploeg 44 10 18 

9 Onverwittigde forfait 54,3 15 27 

10 Verwittigde forfait - minstens 48 uur vóór het voorziene aanvangstijdstip 54,3 10 18 

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

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

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

14 Niet aanduiden van een wedstrijdbegeleider 63,3 10 18 

 
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, 
competitieverantwoordelijke, ploegkapitein, PBA sportcommissie en PBA penningmeester.  

 

PPBBAA  BBeessttuuuurrddeerrss  eenn  MMeeddeewweerrkkeerrss  

Dagelijks Bestuur PBA vzw 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LUC BAL 
Ondervoorzitter – Sportcommissie 
    Volwassenen, Jeugd, Senioren 
0499/ 14.17.24 
luc.bal@aquafin.be 

RENE ROOMAN 
Secretariaat – Infobrief 
 
015/ 31.77.07 
rooman.rene@telenet.be 

NELLY HALSBERGHE 
Penningmeester 
 

03/ 235.94.88 
nelly.halsberghe@telenet.be 

LINDA SCHIPPERS 
Voorzitster – Website – Tornooien 

Reglementen – Jeugdcircuit 
03/ 321.82.29 
linda.schippers@skynet.be 

mailto:LUC.BAL@AQUAFIN.BE
mailto:rooman.rene@telenet.be
mailto:nelly.halsberghe@telenet.be
mailto:linda.schippers@skynet.be
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Bestuurders PBA vzw 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medewerkers PBA vzw 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                Dank aan onze sponsors 

 

B.V.B.A. Jan Van Bouwel 
 
SPORTTROFEEËN 
http://www.janvanbouwel.be 
Antwerpsesteenweg 12 
2940 Hoevenen (Stabroek) 
Tel. 03 / 664.92.89 

 

 

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

BRUNO WUYTS 
Penningmeester  
in opleiding 
014/ 63.96.02 

bruno.wuyts@corladvies.be 
 

LUTGARDE SYMONS 
Dames & Gemengde  
Competitie – Vergaderzalen 
015/ 55.97.59 
lutgarde.symons@skynet.be   

 

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

HILDE SYMONS 
Klassementscommissie –  
Hulp Sportcommissie 
015/ 41.00.68 
hilde.symons@skynet.be 

ALEX SCHNABEL 
Jeugdtrainingscommissie 
 
0476/ 44.46.98 
alex.schnabel@telenet.be 

MARC SCHELLEKENS 
Wedstrijdfunctionarissen  
 
014/ 58.04.21 
marc.schellekens@telenet.be  

SIGURD DIELEMAN 
Sportcommissie 
- Assistent 
0479/ 45.07.54 
sigurddieleman@telenet.be 
 

YVES DEZEURE 
Umpires  &   
Wedstrijdleiders 
015/ 61.32.64 
yvesdezeure@msn.com 

DIRK LEYSEN 
Jeugdtrainings- 
commissie 
014/ 37.24.09 
dirk.leysen3@telenet.be 

FILIP MAES 
Website 
 

03/ 322.05.23 
filipke.maes@gmail.com 

GUNTER GHEYSENS 
Jeugdtrainings- 
commissie 
03/ 385.41.74 
gunter.gheysens@gmail.com  

MARC VERMEIR 
Financieel Commissaris 
 

LUC DOMS 
Jeugdcircuit 
 

03/ 889.92.63 
luc.doms6@telenet.be  

LUC VAN DEN HEUVEL 
Senioren- 
competitie 
03/ 658.36.67 
luc.vandenheuvel@edpnet.be 

 

EDDY VERVAET 
Website editor  
& Infobrief 
0472/ 51.70.26 
vervaeteddy@gmail.com 

RONNY WUYTS 
Jeugdcompetitie 
 
014/ 70.01.27 
ronny.wuyts@telenet.be 

 

http://www.janvanbouwel.be/
mailto:hugo.vandewyngaert@skynet.be
mailto:lutgarde.symons@skynet.be
mailto:liliane.meeusen@gmail.com
mailto:hilde.symons@skynet.be
mailto:alex.schnabel@telenet.be
mailto:marc.schellekens@telenet.be
mailto:sigurddieleman@telenet.be
mailto:yvesdezeure@msn.com
mailto:dirk.leysen3@telenet.be
mailto:filip.maes@fulladsl.be
mailto:gunter.gheysens@gmail.com
mailto:luc.doms6@telenet.be
mailto:luc.vandenheuvel@edpnet.be
mailto:vereddy@scarlet.be
mailto:ronny.wuyts@telenet.be
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Reglement BADMINTONTORNOOI Georges Rogiers 
 
Jeugd op zaterdag in Borgerhout en op zondag in Berchem 
 
- Het jeugdtornooi wordt gesplitst in aangesloten en niet-aangesloten leden, tenzij er onvoldoende inschrijvingen van niet-

aangeslotenen zijn. 
- Er wordt gespeeld volgens de BBF reglementen aangevuld met C250 en G211 van Badminton Vlaanderen. 
- Men mag in max. 3 verschillende disciplines inschrijven. 
- Men kan niet inschrijven bij de jeugd en bij de volwassenen. 
- Bij onvoldoende inschrijvingen kan de discipline geschrapt of samengevoegd worden met een hogere leeftijdscategorie. 
- Het jeugdtornooi is beperkt tot C2 klassement. 
- Volgende leeftijdscategorieën worden georganiseerd: 

- 9 = geboren in 2005 of later (MiniBad) 
-11 = geboren in 2003 of 2004 
-13 = geboren in 2001 of 2002 
-15 = geboren in 1999 of 2000 
-17 = geboren in 1997 of 1998 

- De enkels worden in poule betwist op zaterdag te Borgerhout. 
- De dubbels en gemengd dubbels gaan door in knock-out op zondag in Berchem. 
- Bij onvoldoende inschrijvingen voor (gemengd) dubbel kan er in poule gespeeld worden. 
- Het tornooi is opgenomen in het wisselbekercircuit Ann Geunis. 

 
Volwassenen D, C2, C1, B2 en B1 op zaterdag en zondag in Berchem  
 
- Het volwassenentornooi is uitsluitend toegankelijk voor leden, aangesloten bij Badminton Vlaanderen. 
- Er wordt gespeeld volgens de BBF reglementen aangevuld met C250 en G211 van Badminton Vlaanderen. 
- Men mag in max. 3 verschillende disciplines inschrijven. 
- Bij onvoldoende inschrijvingen kunnen disciplines worden geschrapt of samengevoegd. 
- De enkels worden in knock-out betwist op zowel zaterdag als zondag. 
- De dubbels worden in poule gespeeld op zaterdag. 

- De gemengd dubbels worden in poule gespeeld op zondag. 
 

Algemeen 
 
- Spelers die medicatie nemen dienen een medisch attest onder gesloten omslag bij zich te hebben. 
- Inschrijven verplicht tot betalen van het inschrijfrecht, uitgezonderd indien de bepalingen van art. 112/C100 van toepassing zijn. 
- Niet bevestigde inschrijvingen worden beschouwd als inschrijvingen met een “X”. 
- Elke afmelding van een speler na de inschrijving is alleen geldig als dit schriftelijk of per e-mail gemeld wordt aan de organisator en deze 

laatste de ontvangst van de afmelding heeft bevestigd. Indien de inschrijving na de loting geannuleerd wordt zonder aanvaardbare reden, is 
dit een niet-reglementaire afwezigheid. 

- Spelers mogen de zaal niet verlaten zonder toestemming van de referee en de organisatie. 
- Tijdens een officieel tornooi, kampioenschap, competitie of evenement, goedgekeurd door BBF of Badminton Vlaanderen, is het toegestaan 

om tv-opnames, geluidsopnames en foto’s te maken. Deelname aan het tornooi betekent dat hiervoor geen bijkomende goedkeuring aan de 
betrokken spelers, clubs of officials gevraagd moet worden. Deze tv-opnames, geluidsopnames of foto’s kunnen verspreid worden door de 
houder van de uitzend- of publicatierechten en mogen gebruikt worden voor live of opgenomen tv-programma’s, internet, webcasting, radio, 
film, verspreiding via de pers en andere gelijkaardige media. BBF en zijn geaffilieerde federaties en elke betrokken fotograaf hebben het recht 
elke foto of andere gelijkaardige beelden, die van de speler of official werden gemaakt tijdens het tornooi, te gebruiken voor niet-
commerciële doeleinden. 

 
Voor meer informatie kan je terecht bij Linda Schippers via telefoonnummer 03/ 321.82.29 of via 

linda.schippers@skynet.be. Inschrijven via e-mail is niet mogelijk! Alle deelnemers worden via hun persoonlijk e-

mailadres ingelicht aangaande hun eerste aanvangsuur. 

 
terug naar het artikel 

mailto:linda.schippers@skynet.be

