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Woordje van onze voorzitter 

 

 

 

Het  badmintonseizoen 2017-2018 zit er jammer genoeg weeral op.  

 
Ook dit jaar mag ik fier zijn op iedereen om er een sportief jaar van te maken.  

Het was dit jaar dan ook een zeer speciaal jaar, want onze club bestaat maar 

liefst 40 Jaar !  

 

Dit hebben wij dan ook uitgebreid 

gevierd met een heerlijke BBQ. Er 

daagden ongeveer 90 feestneuzen op.  
  

Langs deze weg wil ik iedereen 

nogmaals bedanken, niet enkel voor 

hun aanwezigheid, maar ook alle 

mensen achter de schermen die 

ervoor gezorgd hebben dat wij deze 
mooie verjaardag succesvol konden 

vieren.  

 

Jan Antonis, bedankt voor het verzorgen van de BBQ en voor het beschikbaar 

stellen van de locatie. Inez, voor het verzorgen van de mooie Poona bloempjes 

die op de tafels stonden en nog zo veel meer.  Carolien en Marjolein om iedereen 
te voorzien van de nodige drankjes, Lutgarde om iedereen bij het binnenkomen 

hun centjes terug te geven en hen een leuk aandenken te geven. 

 

Het was een zeer mooie avond en ik was dan ook zeer 

verheugd om het voltallige voormalig “oude” bestuur te 

mogen verwelkomen. Deze mensen waren tenslotte de 

stichters en de pioniers van de club. Wij hebben hen dan 
ook allemaal bedankt met een mooie attentie.  

 

Er werden ook 2 leden uitgebreid gevierd omdat zij er van in het begin bij waren. 

Deze spelers mogen zichzelf dus bekronen als de langst aangesloten leden bij 

Poona. Jos en Walter, hopelijk doen jullie er nog vele jaren erbij.  
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Tijdens de viering heb ik ook allerlei uitleg gegeven over onze club. Hier is nog 

een klein overzicht : 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 



 

 

 
- Volgend seizoen spelen wij voor de eerste keer met 5 competitieploegen in 

de provinciale reeks en met 3 ploegen bij de seniorencompetitie. (2 heren 

en 1 gemengde ploeg.) 

- Het aantal inschrijvingen voor de jeugd zal opgetrokken worden naar Max 

50 deelnemers 

- Er zijn dit seizoen maar enkele ongevallen gemeld en gelukkig niet met al 
te grote gevolgen 

- Het lidgeld voor de competitiespelers zal met €10 verhoogd worden..... 

- Dit seizoen zijn er 170 kokers “veren shuttles” opgebruikt aan €22,5 per 

koker;  wat neerkomt op een uitgave van €3825 

 

 OPROEP - OPROEP -  OPROEP 

 
- Jammer genoeg leverde onze oproep van vorig seizoen geen extra 

helpende handen op. Wij zoeken nog steeds medewerkers om het huidige 

bestuur te helpen waar nodig.  Indien interesse, spreek ons gerust aan. 

 

Iedereen is uiteraard welkom en alle suggesties kunnen gemaild worden 

naar ons algemeen adres: poona@telenet.be  
 

Uw voorzitter 

Eddy Willems 
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Woordje van de secretaris – hernieuwing lidmaadschap 

 

Beste sportievelingen, 

 

Net zoals vorig seizoen gebeurt de hernieuwing van het lidmaatschap digitaal.  

Jammer genoeg hebben nog niet alle leden dit systeem gevolgd.  Mogen wij dus 

opnieuw verzoeken als volgt te werk te willen gaan: 
 

 
 Surf naar onze website: http://www.poona.be 

 Kies   hier het onderdeel:  Ledenadministratie 

 Maak een account aan en vul de opgegeven velden 

 aan met je gegevens 

 Vergeet je inschrijvingsgeld niet te betalen vóór  

 18 augustus 2018 

Indien je problemen ondervindt, neem dan gerust contact op met iemand van 

het bestuur via mail. (poona@telenet.be) 

 

Aarzel ook zeker niet om volgend seizoen het formulier voor het ziekenfonds 

binnen te brengen. Ik vul het met plezier in. 

 

Hopelijk gaan we opnieuw veel leuke en sportieve speelavonden tegemoet! 
 

Inez 
 

 

 

Eerste speeldagen seizoen 2018-2019 

 

AUGUSTUS:  Maandag 20 en 27 augustus van 19u tot 22u voor reeds 

aangesloten leden en wij spelen dus NIET op 

donderdag  
 

SEPTEMBER:  Maandag 3  en donderdag 6 september voor nieuwe 

 leden 

 

JEUGDSPELERS:  Maandag 3 september om 18:00u 
 

Laatste speeldagen seizoen 2018-2019 
 

 Maandag 10 juni 2019 & donderdag 13 juni 2019. 
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HOE VERGING HET ONZE COMPETITIEPLOEGEN DIT JAAR? 

 

Jaarverslag van onze gemengde ploeg – Poona 1G 

 

Poona 1G, kampioen in 3de provinciale B! 
 

Een sterk team 

 

Met 6 teams in onze reeks, moesten we maar 10 ontmoetingen spelen op weg 

naar een mogelijke kampioenstitel, wat toch wel de ambitie was na onze tweede 
plaats van vorig seizoen.  

Zoals verwacht had iedereen in de ploeg zich ideaal voorbereid op het nieuwe 

seizoen, zodat we er direct konden invliegen met het vaste team: Joke, Naomi, 

Brent en Koen. Ja hoor, ook ondergetekende had tijdens de vakantiemaanden 

niet stilgezeten en verscheen blessurevrij en in goede konditie aan de service. 

 
Het is al snel duidelijk dat Olve 3G en Zoersel 

1G de kwaadste tegenstanders zullen worden.  

Bij Olve winnen we met 3-5. De ontmoetingen 

tegen Rijkerack, Brasschaat en Klein Boom 

kunnen we redelijk eenvoudig winnen.  

De cruciale ontmoeting uit de heenronde 
spelen we op zondag 19 november om 12 uur 

tegen Zoersel, met een half zieke ploeg. Na 

de dubbels staat het 1–1. Brent en Koen 

winnen HE1 en HE2; de meisjes, Joke en 

Naomi, verliezen DE1 en DE2. Het staat 3–3. 

Naar gewoonte winnen Joke en Brent het GD1 

(ze hebben al sinds 14 december 2015 – en 
dan nog door de knieblessure van Joke – 

geen enkele GD wedstrijd meer verloren in de 

competitie), zodat het van Naomi en Koen 

afhangt of we de ontmoeting kunnen winnen 

of met een, vooraf onverhoopt, gelijkspel 

beëindigen. Na 21-16 en 10-21 wordt alles 
bepaald in de derde set. Onze twee 

matchpunten worden met evenveel lucky 

shots weggespeeld en pas bij 29-27 is de 

westrijd gespeeld: Zoersel wint, zodat de 

ontmoeting op een 4-4 gelijkspel eindigt. 

Toch blijven de wedstrijden tegen OLVE (die 

van Zoersel gewonnen hebben) en Rijkerack 
niet te onderschatten. 

 

In de terugronde moeten we meteen tegen OLVE en verliezen we het DD en het 

HD. Het wordt een spannende ontmoeting die we uiteindelijk, na een nipte winst 

in GD2, met 5-3 kunnen winnen. 

 
Voor de wedstrijden tegen Brasschaat, Rijkerack en Zoersel kunnen we beroep 

doen op Koen A en Filip (ondergetekende moet met een peesblessure enkele 

weken rust inlassen). Deze ontmoetingen worden vlot gewonnen, zodat de titel 



wenkt. Zeker als Zoersel verliest van Rijkerack en gelijk speelt tegen Olve, zijn 

we zeker: we zijn kampioen in 3de provinciale B.  

De laatste ontmoeting tegen Klein Boom is een “freewheeler”. We eindigen met 

maar 6 punten voorsprong op Rijkerack en mogen volgend seizoen, met Bart V 

in plaats van Koen P, voor de zoveelste keer naar 2de provinciale, maar nu om er 
hopelijk heel lang in te blijven of…. door te stijgen naar 1ste  

 
Ziehier de eindstand: 

 
 

Een beetje geschiedenis 

 

Omdat ik als ploegkapitein van 1G de fakkel doorgeef aan Joke, kan ik het niet 

laten om even de “lift”-geschiedenis van Poona 1G te tonen: sinds 1993 

pendelen we zo een beetje over en weer tussen 2de en 3de provinciale. Zoals je 

kan zien is het de 5de keer dat we kampioen spelen in 3de provinciale (de sprong 
naar 1ste provinciale had te maken met het wegvallen van enkele ploegen, want 

we eindigden toen als 2de). 

 

 



 

 

 

Individuele successen 

 

Ook individueel was het een goed jaar voor de klassementen van onze 

teamgenoten. Brent wordt B1 in het enkelspel. Joke wordt B2 in het gemengd 
dubbel en Naomi slaagt er in om twee stappen hoger te klimmen in het gemengd 

dubbel in één seizoen: in november wordt zij C1 en in mei B2; een Blitzkrieg. 

Ondergetekende wordt na een jaartje verblijf in C2 en D, weer C1 in het dubbel 

(en automatisch C2 in de andere disciplines). 

 

Al bij al hebben we er weer een mooi seizoen, met de 
nodige “après-badminton” in de cafetaria’s in de 

provincie, op zitten en duim ik alvast heel hard voor 

een succesvol volgend seizoen voor 1G. 

 

 

Koen, voor de laatste keer als ploegkapitein van 1G 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Jaarverslag van onze eerste herenploeg  

 

Hieronder een overzicht van het voorbije seizoen. 

 

 



 

Jaarverslag van onze tweede herenploeg - derde provinciale reeks C 

 

 

Zoals altijd hadden wij als doel overleven in deze toch wel moeilijke reeks. Uit 
onze resultaten is dan ook gebleken dat wij dit seizoen geen al te beste resultaat 

behaalden. Ik had nochtans een zeer sterk en gemotiveerd team maar helaas 

namen de blessures de bovenhand. Gelukkig kon ik nog rekenen op volwaardige 

invallers. Reinout, Jan, Koen, Guy’ke en Bart, allemaal bedankt om dit jaar in te 

vallen in onze ploeg! Hopelijk kunnen wij volgend seizoen iets meer punten 

behalen om uit de gevarenzone te blijven. Hier is even een overzicht van het 
voorbije seizoen :  

 

 
 

 

Dat de blessures ons parten hebben gespeeld is duidelijk. Mijn vaste partner en 

ploegmaat “Spons”, en dit sinds vele jaren, heeft aangegeven om volgend jaar 

geen vaste speler meer te zijn, maar meer als invaller te zullen spelen omdat zijn 

knie het echt niet meer toelaat om er steeds 100% voor te gaan.  
 

Zijn plaats zal ingenomen worden door Reinout die aangegeven had om 

eventueel in onze ploeg te komen spelen. Dit kunnen wij uiteraard alleen maar 

toejuichen. Uiteraard hoop ik dat “Spons’ke” volgend seizoen nog genoeg 

reserves heeft om af en toe een pluimke te komen kloppen in onze ploeg, indien 

iemand van ons belet zou zijn.  

 
In ieder geval, hoop ik dat alle ploegen gespaard gaan 

blijven van kwetsuren want als kapitein is het niet altijd 

even simpel om uiteindelijk een ploeg bij elkaar te 

krijgen. We zullen zien wat het zal geven volgend 

seizoen. Ik ben er in ieder geval klaar voor….. 

 
Eddy “ de kapten”  
 

Groetjes 

 

 



 

 

 

 

 

Jaarverslag van onze derde herenploeg  

 
Hieronder een overzicht van het voorbije seizoen: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Jaarverslag van onze seniorenploeg - gemengd A 

 
Hieronder een overzicht van het voorbije seizoen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Jaarverslag van onze nieuwe ploeg - Poona 3 (heren senioren) 

 
 

Hieronder een overzicht van het voorbije seizoen: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

Competitienieuws 2018 -2019 

 

Het komende seizoen zal er nogal wat veranderen voor de Poona 

copmpetitieploegen: de ploegsamenstellingen veranderen, twee ploegen zullen in 

een hogere reeks uitkomen én we krijgen er een nieuwe ploeg - een damesploeg 

- bij. 
 

Even alles op een rijtje (de ploegverantwoordelijken zijn onderlijnd): 

 

 Poona 1G (de gemengde ploeg) speelt kampioen en stijgt naar tweede 

provinciale. De vaste speelsters en spelers worden Joke Boonen, Naomi 

Winckelmans, Brent Van Schil en Bart Vermuyten. 

 
 Poona 1D (de damesploeg) speelt voor de eerste keer mee in de 

provinciale competitie en mag onmiddellijk in tweede provinciale starten. 

De vaste speelsters worden: Joke Boonen, Egeleen  Cuypers, Yashuna 

Horiuchi en Naomi Winckelmans. 

 

 Poona 1H (de eerste herenploeg) wordt tweede in de competitie, maar 
mag door herschikkingen in de reeksen naar tweede stijgen. De vaste 

spelers zijn zoals vorig seizoen: Koen Adriaenssens, Filip Logist, Nick Van 

Puyvelde, Brent Van Schil en Roel Verbuyst. 

 

 

 Poona 2H (de tweede herenploeg) blijft in derde provinciale. De vaste 
spelers worden Reinout Janssens, Koen Pelsmaekers, Arno Verhaegen en 

Eddy Willems. 

 

 Poona 3H (de derde herenploeg) blijft in vierde provinciale. De vaste 

spelers worden Jan Anthonis , Jim Clottens (ontmoetingen uit), Wouter 

Mollemans, Erik Nyberg (ontmoetingen thuis) en Frank Vissers. 

  

Met vijf teams in competitie, waarvan één in een reeks met 8 ploegen, betekent 

dit dat er voortaan bijna élke maandag op twee banen competitie gespeeld 

wordt. Het is niet uitgesloten dat er uitzonderlijk twee teams thuis spelen; 

hopelijk zonder té grote impact op de vrije speelgelegenheid. 

 

Omdat met de gewijzigde reglementen elke ontmoeting geleid moet worden door 
een wedstrijdleider, zullen Brent en Bart S de opleiding gaan volgen, zodat onze 

club dan vijf wedstrijdleiders in de rangen heeft: Brent, Bart S, Egeleen, Jim en 

Koen P. 

 

Het zullen, zeker voor de drie teams in tweede provinciale, hard bevochten 

ontmoetingen worden. Supporters zijn altijd welkom: er is meer dan genoeg 

plaats op de kleine tribunes aan de cafetaria. 
 

Koen P. 



 

Jeugdtraining 
 

Ik ben training beginnen geven bij Poona in oktober en november als invaller 

voor Eddy en Rutger. Aangezien Eddy dikwijls moest werken op maandag heb ik 

vanaf het tweede semester bijna alle trainingen gegeven aan de eerste groep. 

 
De eerste groep is voor de beginners en jongste spelers van de bende. Bij Rutger 

in groep 2 zitten dan weer de gevorderden en de oudste spelers. De leeftijden 

zitten tussen de 7 en de 18 jaar. Verdeeld over de 2 groepen weliswaar. 

 

In beide groepen zat dit jaar weer een fantastische sfeer. Er werd veel gelachen 

en plezier gemaakt; natuurlijk werd er ook hard gewerkt om goed te trainen en 

de techniek te verbeteren.  
En verbeteren deden ze! In groep 1 werden 3 kinderen gekozen die we eens 

wilden laten testen tijdens de selectie op de dag van de PBA. In de andere groep 

hoorde ik van Rutger dat een aantal kinderen weeral mooie prestaties hebben 

neergezet tijdens het volwassen clubkampioenschap. En dat was nog maar een 

samenvatting van alle prestaties van afgelopen jaar. 

 
We mogen dus besluiten dat de jeugdwerking van de club dit jaar opnieuw een 

succes was. Met dank aan alle trainers en natuurlijk alle jeugdspelers!  

 

Hopelijk kunnen we er volgend jaar terug een spetterend jaar van maken en dan 

zie ik iedereen volgend jaar terug. Maar geniet eerst van het verlof! 

 

Quinten 
 

PS: Voor al de jeugdspelers, bekijk de site af en toe eens, alles staat erop… 

 

 

 

 

JEUGDTRAINING BIJ POONA MORTSEL 

 

Vanaf 03/09/2018 gaan we terug van start met onze jeugdbegeleiding (voor 

jeugd tussen 8 en 18 jaar). Rutger Hendrickx en Quinten Hendrix zullen aan deze 

jongeren lesgeven, elke maandag tussen 18.00h en 19.30h. Rutger neemt de 

gevorderden voor zijn rekening en Eddy zal de beginners alle knepen van het vak 

leren. De inschrijvingen worden beperkt tot 50 kinderen - €100 per jaar. 

 

Betaal je vóór 18 augustus, betaal je maar €90. (dit voor reeds aangesloten leden) 

 



 

Het clubkampioenschap 2018 
 

Voor de dertiende keer konden we dit jaar het Poona-clubkampioenschap 

organiseren.  Het werd weer een geslaagde editie.  We konden genieten van 

mooie wedstrijden.  Opnieuw werd er veel gezweet, en liep de spanning hier en 
daar wel wat op. 

 

Hieronder een overzichtje van de verdiende winnaars. 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

Poona - algemeen 

 

Zoals elk jaar mochten we weer een groot aantal nieuwe leden verwelkomen. We 

vinden het belangrijk om sommige zaken te herhalen voor deze nieuwe leden en 

op te frissen voor onze oude leden: 
 
 Gelieve niet met buitenschoeisel in de zaal binnen te komen. 

 De volwassenen beginnen om 19.30u op maandag.  Indien leden 

uitzonderlijk vroeger wensen te starten moet dit altijd eerst in overleg 

afgesproken worden met de jeugdtrainers. 

 Op maandag zijn er vaak twee terreinen gereserveerd voor de competitie 

van 19.50u tem 23.00u. 

 Als een wedstrijdje gespeeld is, gelieve dan van het terrein te gaan om 

andere spelers de kans te geven om te spelen, zeker als er een aantal 

wachtenden langs de kant staat.  Het is niet de bedoeling om één of 

meerdere veldjes te monopoliseren.   

 Let er bij het verlaten van het veld op dat je niet over een ander veld, 

waarop een wedstrijd gaande is, loopt. 

 Op het einde van een competitie ruimt men zijn pluimen op, brengt deze 

naar de kant en zet de pluimen die nog gebruikt kunnen worden klaar voor 

de volgende spelers.   

 Bij de recreanten en de jeugd zorgt men ervoor dat de pluimen op het einde 

van de avond opgeruimd worden, zodat we telkens geen grote kuis moeten 

houden.  

 

 

 

 

 

 

De speeldagen en uren blijven ongewijzigd : 

 
Maandag : 18.00u - 19.30u jeugd 

 19.30u – 23.00u volwassenen 
 

 Opgelet! Op maandag worden er vaak twee veldjes 

 gereserveerd voor de competitiespelers en dit vanaf 20:00u. 
 

Donderdag: 19.00u – 21.00u Volwassenen 
 

Volwassenen = +15 jaar  
 

Met vragen of opmerkingen kan je altijd terecht bij iemand van het bestuur  

    (of via mail: poona@telenet.be). 



 

 

Lidgeld 2018-2019 
 

 

 
 

Ziehier opnieuw de 4 regels voor hernieuwing van het lidgeld: 
 

1. Alle betalingen gebeuren uitsluitend per overschrijving op de Poona 

zichtrekening  BE04.1430.7847.5731. Cash betalingen worden 

niet aanvaard.  Niet vergeten je in te schrijven via de 

Poona-website “ledenadministratie” 
 

2. Alle leden van speelseizoen 2016-2018 kunnen probleemloos 

herinschrijven door het lidgeld per overschrijving te betalen vóór 

(héél belangrijk: VOOR) 18 augustus 2018. De valutadatum op 

onze uittreksels is de bepalende datum. Alleen leden die tijdig hun 

lidgeld betalen – vóór 18 augustus 2018 – krijgen een korting van 

10,00 EUR (zie groene kader). 

 

3. Leden die vanaf 18 augustus 2018 betalen, worden automatisch als 

ontslagnemend beschouwd (ook wanneer u zich reeds registreerde via 

de link ledenadministratie). Deze leden worden dan – zonder 

uitzondering – behandeld zoals de nieuwe leden. D.w.z.:   
  - ze komen op de wachtlijst  

  - ze worden toegelaten zolang er plaats is  

  - ze betalen het lidgeld dat nieuwe leden betalen d.w.z. géén 

   korting!  (zie rode kader) 

 

 Tip: Gebruik de memodatum op je overschrijving. Je vermijdt dat je 

als ontslagnemend wordt beschouwd en je bespaart jezelf – en ons – 

een hoop kommer en kwel. 

 

4.  Gebruik je telebanking, PC-banking, internet bankieren, … vermeld dan 

duidelijk de naam en voornaam van het aangesloten lid (bij de 

mededeling). 

  

 Ma Do Ma+Do 

Jeugdtraining 8-18j 90 / / 

Recreant (+15j) 80 70 105 

 

Combinatie 

jeugdtraining + spelen 

van 19u30-23u00  
(+15 jaar) 

90 / 115 

Competitiespeler 130 / 170 

 Ma Do Ma+Do 

Jeugdtraining 8-18j 100 / / 

Recreant (+15j) 90 80 115 

 

Combinatie 

jeugdtraining + spelen 
van 19u30-23u00 

(+15 jaar) 

100 / 125 

Competitiespeler 140 / 180 


