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VVoooorrwwoooorrdd    ––    LLiinnddaa  SScchhiippppeerrss  

 
Beste spelers en sympathisanten, 

 
De eerste weken van het nieuwe seizoen zitten er op en er werden al heel wat mooie resultaten bij elkaar gespeeld. 
Voor onze jeugd is ondertussen ook de schoolstart al wat verteerd. Van een mooie nazomer is helaas nog niet veel 
sprake geweest, maar we blijven hopen. 
  
Ik wens de sportcommissie en haar medewerkers proficiat voor hun niet-aflatende inspanningen om de competitie 
weer op de rails te zetten. Er staan weer meer dan 280 ploegen op allerlei Antwerpse terreinen om het beste van 
zichzelf te geven. De eerste verschillen in de rangschikking worden hier en daar reeds zichtbaar. 
  
Het Georges Rogiers tornooi zal dit jaar alleen voor jeugd doorgaan en dit op zaterdag 10 oktober. Het luik voor de 
volwassenen is weggevallen omwille van tegenvallende inschrijvingen de voorbije jaren. We hopen dat de Vlaamse 
jeugd wel massaal zal inschrijven. Dit kan nog tot 25 september. Meer informatie vind je verderop in deze brief. 
 
We noteren verderop in het seizoen nog de provinciale kampioenschappen in november en februari en ook de 13e 

recreantenteamontmoeting in januari. Zet ook deze alvast in je kalender. 
 
Binnenkort gaat ook het PBA Jeugdcircuit weer van start. De aftrap wordt gegeven op zaterdag 26 september bij BD 
Opslag. Hopelijk wordt het circuit dit seizoen weer een succes. De volledige kalender staat verderop gepubliceerd. 
 
Onze selectiespelers zijn al van in de zomer aan de voorbereiding van hun nieuwe seizoen begonnen. Er wordt dus al 
hard getraind op diverse dagen en locaties. We zijn benieuwd naar hun resultaten de komende maanden. De eerste 
tornooien zijn reeds gespeeld. Binnenkort lees je er alles over. 
 
In deze eerste infobrief wens ik alle spelers, jong en oud, competitiespelers, tornooispelers en jeugd, een sportief 
seizoen toe. Maak plezier op en naast het veld. En moge de beste winnen… 
 
Linda Schippers 
Voorzitter PBA vzw 
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MMeeddeeddeelliinnggeenn  vvaann  ddee  sseeccrreettaarriiss    ––    PPaattrriicckk  BBrrooeecckkxx  

 

Gewijzigde rekening:  Vanaf heden werkt PBA met een andere, nieuwe bankrekening: 

Argenta     -      BE15 9731 3864 1730     -      BIC ARSPBE22 
 
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. 
 

De nieuwe voorzitter van BK Berlaar, Ward De Ridder, laat weten dat er een volledig nieuw bestuur is. Informeer je 
hier.  
 

De waarde van een boetepunt is door de raad van bestuur van Badminton Vlaanderen vastgelegd op €1,90. 
 

De reglementen van de seniorencompetitie zijn deels aangepast. Wil je er meer over weten? Klik hier. 
 

Voor de 13e PBA recreantenteamontmoeting kan je er niet snel genoeg bij zijn. Dus hou 10 januari 2016 vrij om deel 
te kunnen nemen. 
 
 

GGeeoorrggeess  RRooggiieerrss  22001155  ––  LLiinnddaa  SScchhiippppeerrss  
 

Jeugdtornooi op zaterdag 10 oktober 2015 

Dit jeugdtornooi geldt als bronzen tornooi binnen het Yonex Belgian Junior Master Circuit. Er wordt 
alleen enkel en dubbel gespeeld.  
 

Sporthal waar het tornooi plaats heeft: 
 

Sporthal Borgerhout  
Plantijn en Moretuslei 343  
2140 Borgerhout  
Tel: 03/ 270.75.27  

 

Inschrijvingsgeld te betalen in de zaal: 4€ per discipline 
 

Inschrijven verplicht tot betalen van inschrijvingsgeld uitgezonderd indien de bepalingen van art. 
112/C100 van toepassing zijn.  
 

Shuttles Yonex AS10 zijn ten laste van de spelers en te koop in de zaal. 
 

Loting op woensdag 30 september 2015 om 20 u. ten huize van Linda Schippers  
 

Dopingverantwoordelijke: nog onbekend  
 

Referee: mevr. Katrien Audiens  
 
Inschrijven verplicht via http://badmintonvlaanderen.toernooi.nl tot zondag 25 september 2015 

Inschrijven via e-mail is niet mogelijk! 
 

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

linda.schippers@skynet.be.  
Reglementen 

http://www.badminton-pba.be/Badminton/index.php?option=com_content&task=view&id=195&Itemid=130&clubnaam=Berlaar
http://www.badminton-pba.be/Badminton/index.php?option=com_content&task=view&id=195&Itemid=130&clubnaam=Berlaar
http://www.badminton-pba.be/Badminton/files/PBA/competitie/seniorencompetitie/2014-2015/PBASeniorencompetitiereglement2015.pdf
http://badmintonvlaanderen.toernooi.nl/
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JJeeuuggddttrraaiinniinnggssccoommmmiissssiiee  ––  LLiinnddaa  SScchhiippppeerrss  

Zoals we vorig seizoen al aangekondigd hebben, zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd in de werking 
van de trainingscommissie. Alex Schnabel is niet langer voorzitter van deze omvangrijke commissie. De 
taken zijn verdeeld over diverse mensen. Wie nu wat doet, vind je in het organigram hieronder: 

 
Onze secretaris Patrick Broeckx is vanaf nu ook verantwoordelijk voor de communicatie met de trainers, 
selectiespelers en hun ouders. 
 

Alex Schnabel doet aan scouting op jeugdtornooien en jeugdcircuits, zodat wij nieuwe spelers kunnen 
vragen om onze selectie te vervoegen. Hij zal tevens ook de organisatie van de IPJO in 2018 op zich nemen. 
 

De organisatie en voorbereiding van de selectiedag komt in handen van Hilde Symons. 
 

De PBA kledij wordt gestockeerd en beheerd door Marijke Verbessem, mama van Rune en Robbe Verbist, 
beide bij de selectie. Marijke verschijnt op regelmatige tijdstippen in de sporthallen, zodat onze spelers de 
juiste maten kunnen passen. 
 

Liesbet Peeters, mama van Robbe en Michiel De Sitter (ook beide bij onze selectie), staat ons bij met de 
huur van sporthallen voor onze trainingen, kampen en evenementen. 
 

Nelly Halsberghe zal zich vanaf 2016 bezig houden met de communicatie rond de trainingskampen, die we 
jaarlijks organiseren. 
 

Gunter Gheysens verzorgt nog steeds de communicatie rond de tornooien en kampioenschappen, waaraan 
onze spelers deelnemen. Aan de trainersgroep zelf is er niets veranderd. 
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 Lasersnijden – ponsen – plooien – lasconstructies 
Staal – inox - aluminium 

 
Bedrijvenpark De Veert 8a – 2830 Willebroek 

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

 

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

 
Bedrijvenpark De Veert 8a – 2830 Willebroek 

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

 

 

JJeeuuggddcciirrccuuiitt  SSeeiizzooeenn  22001155--22001166    ––    LLuucc  DDoommss  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeugdontmoeting 
Er wordt alleen meisjes/jongens enkel  

en GEMENGD dubbel gespeeld !!! 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met de medewerking van 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Zaterdag 26 september 2015 

Sportpark De Nekker 
Nekkerspoelborcht 19,  

2800 Mechelen 
Van 09:00 tot 19:00 uur 

Reeksen: 
MiniBad 9: geboren in 2007 of later 
Min 11: geboren in ’05 of ‘06 
Min 13: geboren in ’03 of ‘04 
Min 15: geboren in ’01 of ‘02 
Min 18: geboren in  ’98, ’99 of ‘00 

 
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. 

 

Inschrijvingen, uitsluitend per E-mail, 

vóór: zondag 13 september 2015  

naar: Ivo Verpraet  

e-mailadres: ivo@bdopslag.be  

telefoon: 0497/35.28.35 

Inschrijvingsgeld: € 3,50 voor 1 discipline, € 5,50 voor 2 
disciplines te betalen per inschrijvende club 

op rekening nr. BE85 9792 1370 0806 op naam van  

BD Opslag vzw met vermelding JCC + clubnaam 

Tornooileider:  Ivo Verpraet -  0497/35 28 35 

Lottrekking: woensdag 16 september 2015 Om: 19:30  

Esptweg 14, 2811 Leest 

Dopingverantwoordelijke: Hilde Ons 

Reglementen: 

- De ontmoeting staat open voor VBL-leden met een klassement D en 

niet-leden  

- Niet-leden zijn niet verzekerd en spelen dus OP EIGEN RISICO 

- Inschrijven kan enkel via PBA-clubs. 

- De voorronden worden altijd in poules gespeeld, daarna poules of KO. 

- Deelname kan enkel in de eigen leeftijdscategorie, met uitzondering 

van de PBAselectiespelers. 

- Bij onvoldoende deelnemers kunnen reeksen worden samengevoegd. 

- Inschrijving verplicht steeds tot betaling van het inschrijvingsgeld   

- Spelers die medicatie gebruiken moeten voor aanvang een 

doktersattest onder gesloten omslag aan de tornooileider 

overhandigen. 

- De tornooiverantwoordelijke heeft het recht om alle beslissingen te 

nemen om een vlot verloop te waarborgen. 

- Shuttles: Mavis 300 GEEL 

- De shuttles zijn ten laste van de deelnemers, en te koop in de zaal 

-             

mailto:ivo@bdopslag.be
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KKaalleennddeerr  JJeeuuggddcciirrccuuiitt  SSeeiizzooeenn  22001155--22001166    ––    LLuucc  DDoommss  
 

   Type Club Sporthal 
Aantal 
velden 

-9 -11 -13 -15 -18 
Dub- 
bels 

SEP za 05 J-Tornooi Brons                  

  zo 06                   

  za 12                   

  zo 13                   

  za 19 J-Tornooi Zilver                 

  zo 20 J-Tornooi Zilver                  

 za 26  JCC  BD Opslag De Nekker, Mechelen 11      GD 

 zo 27           

OKT  za 03 J-Tornooi Brons           

  zo 04                  

  za 10 J-Tornooi Brons George Rogiers               

  zo 11                 

  za 17              

  zo 18                   

 za 24 J-Tornooi Brons                

 zo 25                   

 za 31                   

NOV zo 01                   

 herfst-  za 07 J-Tornooi Brons              

 verlof  zo 08  JCC  Noorderwijkse BLOSO Herentals 14                  JD-MD 

  za 14            

  zo 15                 

  za 21 J-Tornooi Zilver 
JCC  Rita Serveert+ 

Brasschaatse 
Sint-Rita Kontich  12        JD-MD 

  zo 22                

 za 28  JCC  De Klamp  Edusport Merksem 12           JD-MD 

  zo 29                   

 DEC za 05                   

  zo 06                   

  za 13                   

  zo 14                   

 za 19 J-Tornooi Brons                  

 zo 20                   

kerst-  za 26                   

verlof zo 27           

 

JAN  za 02 J-Tornooi Brons                

  zo 03                    

  za 09                    

  zo 10                    

  za 16                   

  zo 17           

  za 23 J-Tornooi Zilver                

  zo 24 J-Tornooi Zilver JCC  Zwijndrecht Sporthal Zwijndrecht 12         JD-MD 

 za 30  JCC  Klein Boom Sporthal Klein Boom 14      JD-MD 

  zo 31                    
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    Type Club Sporthal 
Aantal 
velden 

-9 -11 -13 -15 -18 
Dub- 
bels 

 FEB za 06 J-Tornooi Brons Nat Kamp Jeugd          

  zo 07 J-Tornooi Brons Nat Kamp Jeugd               

 krokus za 13  JCC Olve Den Willecom Edegem 12       JD-MD 

verlof  zo 14                    

  za 20 J-Tornooi Prov Kamp Jeugd         

  zo 21 J-Tornooi Prov Kamp Jeugd               

 za 27    JCC  Bacss   Edusport Merksem  12            JD-MD 

  zo 28                    

MRT za 05            

 zo 06             

  za 12 J-Tornooi Brons           

  zo 13                    

   za 19            

  zo 20     JCC  De Nekker   De Nekker, Mechelen   11            JD-MD 

 za 26   J-Tornooi Goud   Olve JOT                

 pasen  zo 27   J-Tornooi Goud  Olve JOT         

Paas-
mnd 

ma 28  J-Tornooi Goud  Olve JOT        
 

APR  za 02                  

Paas- zo 03               

verlof zo 09           

 za 10  JCC  Plumula   ‘t Breeven, Bornem 12       JD-MD 

 za 16               

  zo 17     JCC  Waverse Bruultjeshoek, OLV Waver 14         GD 

  za 23                   

  zo 24            

 za 30 YYC PBO               

MEI   zo 01 YC PBA               

 
 

JJeeuuggddccoommppeettiittiiee  ––  SSiigguurrdd  DDiieelleemmaann  

Informatie over het seizoen 2015-2016 is terug te vinden op: 
Badminton Vlaanderen Jeugd Meisjes, Badminton Vlaanderen 
Jeugd Jongens en Badminton Vlaanderen Jeugd Gemengd. 
Inlichtingen rond de jeugdcompetitie kan je steeds krijgen via 
sigurddieleman@gmail.com. 
 
 

SSeenniioorreennccoommppeettiittiiee    ––    LLuucc  VVaann  ddeenn  HHeeuuvveell  

Informatie van het 2015-2016 seizoen 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. 
 
De reglementen zijn deels aangepast. Wil je er meer over weten? Klik 
hier. 

 

http://www.badmintonvlaanderen.be/sport/event.aspx?id=73ED445C-6A16-4255-B961-A08491FA6A03&event=1
http://www.badmintonvlaanderen.be/sport/event.aspx?id=73ED445C-6A16-4255-B961-A08491FA6A03&event=1
mailto:sigurddieleman@gmail.com
http://www.badmintonvlaanderen.be/sport/event.aspx?id=0A230A10-E209-4BA0-B53D-7061519A729C&event=3
http://www.badmintonvlaanderen.be/sport/event.aspx?id=0A230A10-E209-4BA0-B53D-7061519A729C&event=4
mailto:vandenheuvel.luc@skynet.be
http://www.badminton-pba.be/Badminton/files/PBA/competitie/seniorencompetitie/2014-2015/PBASeniorencompetitiereglement2015.pdf
http://www.badminton-pba.be/Badminton/files/PBA/competitie/seniorencompetitie/2014-2015/PBASeniorencompetitiereglement2015.pdf
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VVoollwwaasssseenneennccoommppeettiittiiee  ––  LLuucc  BBaall  

Informatie over het 2015-2016 seizoen is terug te vinden op: Badminton Vlaanderen Dames, Badminton Vlaanderen 
Heren  en Badminton Vlaanderen Gemengd. Inlichtingen rond de volwassenencompetitie kan je steeds krijgen via 
luc.bal@aquafin.be 

 

Hugo en Lutgarde hebben door de bijna 500 wijzigingen in te voeren de laatste hand gelegd aan de voorbereidingen 
voor het nieuwe seizoen. Let the battle start. De eerste wedstrijden zijn al gespeeld. Hopelijk zorgen jullie voor een 
spetterend maar vooral sportief seizoen.  

 

De competitieverantwoordelijken en ploegkapiteins hebben een Excel met de basisploegen gekregen. Op 1 
december zullen de klassementen weer aangepast worden. De lijst met de huidige klassementen vind je op de site 
van de PBA 

 

Aantal ploegen: 285 ploegen strijden onder elkaar voor een titel maar treden vooral aan om veel plezier te maken.  
Van deze 285 heeft er al eentje forfait moeten geven en dit bij de dames in de 2e  afdeling B. Bij de heren hebben we 
126 ploegen, de gemengde competitie bestaat uit 114 ploegen en de dames tellen 44 ploegen.  Deze laatste hebben 
dit seizoen hun best gedaan en dit met een stijging van 5 ploegen. Ten opzichte van vorig jaar hebben we een stijging 
van 8 ploegen. Spijtig dat er sommige clubs te laat hebben ingeschreven waardoor we van bij de start tegen een 
vertraging aankeken.  

 

Aanpassen punten voor ranking: Er zijn nog enkele belangrijke aanpassingen i.v.m. de toekenning van punten in 
functie van de ranking. Zo zullen onder andere de 10 beste resultaten in de competitie tellen ten op zichte van 8 
vorig seizoen. Het aantal te verdienen punten tijdens competitie en op tornooien vind je terug in de C700 t.e.m. 
C715. Zie http://www.badmintonvlaanderen.be/page/27552/Reglementen#C700.  

 

Mailadressen voor boetes: Op 02/08 is er een mail verzonden met de vraag om de adressenlijst waar de boetes 
naartoe worden gestuurd na te kijken. Ik ben me ervan bewust dat dit geen up-to-date lijst is en er zeker fouten in 
voorkomen. Kijk deze aub goed na, want voor het seizoen 2015-2016 zullen de boetes naar deze adressen verzonden 
worden. HIER HEB IK NOG MAAR WEINIG REACTIE OP GEKREGEN. 

 

Hulp voor de sportcommissie: Als laatste wil ik iedereen erop attent maken dat ik nog maximum 1 jaar alles voor de 
volwassenencompetitie zelf zal uitvoeren. PBA is dus op zoek naar medewerkers die mee de planning (of de volledige 
competitie) willen opmaken. Hou er wel rekening mee dat dit dus tijdens de maanden juni en juli is. Je mag, maar 
hoeft niet in de RvB van de PBA te komen. Kandidaten mogen zeker al helpen voor seizoen 2016-2017, maar het 
seizoen 2017-2018 moet je zelfstandig je taak kunnen uitvoeren.  Voor mij zal er zeker wat wijzigen, maar zoals ik het 
nu zie zal ik zeker niet van het toneel verdwijnen en indien nodig de ruggengraat van de competitie blijven. 

 

Verder rest me alleen jullie nog een sportief, spannend en leuk seizoen te wensen. 
 
 
 
 

RReeccrreeaanntteennoonnttmmooeettiinnggeenn  ––  HHuuggoo  VVaann  ddee  WWyynnggaaeerrtt  

Informatie van het seizoen 2015-2016 is terug te vinden op de websites van PBA en/of Badminton Vlaanderen. 
Inlichtingen rond alle recreantenzaken kan je steeds krijgen via hugo.vandewyngaert@skynet.be 

 

Mag ik er nog eens alle clubs die een recreantenontmoeting inrichten aan herinneren dit te melden aan Badminton 
Vlaaanderen met de C901, dan kom je op de website met je club. Als je dan na de ontmoeting ook nog de kleine 
moeite wil doen om het verslag van de ontmoeting, de C902, op te sturen kom je ook nog in aanmerking voor 
subsidies. 

 

Deze formulieren zijn te vinden op de website van Badminton Vlaanderen onder Recreanten. Ze zitten als onderdeel 
van de C900 en zijn ook vermeld als “aanmelding – en verslagformulier”. 

 

Veel succes gewenst.          Link naar: C900, C901 
 

http://www.badmintonvlaanderen.be/sport/event.aspx?id=FF3AED1E-AFD4-4C28-B416-90D55C7FA810&event=5
http://www.badmintonvlaanderen.be/sport/event.aspx?id=FF3AED1E-AFD4-4C28-B416-90D55C7FA810&event=6
http://www.badmintonvlaanderen.be/sport/event.aspx?id=FF3AED1E-AFD4-4C28-B416-90D55C7FA810&event=6
http://www.badmintonvlaanderen.be/sport/event.aspx?id=FF3AED1E-AFD4-4C28-B416-90D55C7FA810&event=7
mailto:luc.bal@aquafin.be
http://www.badminton-pba.be/Badminton/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=182&Itemid=297
http://www.badmintonvlaanderen.be/page/27552/Reglementen#C700
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:hugo.vandewyngaert@skynet.be
http://www.badmintonvlaanderen.be/page/27423/Recreantenontmoeting-aanmelden
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SSppiinnsshhuuttttllee  TToorrnnooooii  ––  EEllss  VVaann  ddeenn  BBrrooeekk    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

inschrijvingsformulier 
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PPBBAA  BBooeetteess  22001155--22001166  

Boetes worden uitgedrukt in boetepunten. De waarde van een boetepunt is door de raad van 
bestuur van Badminton Vlaanderen, vastgelegd op €1,90. Boetes dienen binnen de 30 dagen na het 
uitschrijven van de boete gestort te zijn op het rekeningnummer BE15 9731 3864 1730, met 
vermelding van club en referentienummer. Administratieve boetes, die aangerekend worden, zijn 

gelijkgesteld aan 5 boetepunten of € 9,5.  terug  
 

VOOR VOLWASSENENCOMPETITIE 

Nr. Beschrijving Art. BP € 

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

inlichtingsformulieren 
*** 100 190 

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

uitgave van de competitiekalender 
23,2 15 28,5 

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

eerste te spelen ontmoeting 
23,3 30 57 

4 Terugtrekken van een ploeg tijdens de competitie 23,4 40 76 

5 Misbruik of valse verklaringen i.v.m. kalender- wijzigingen en uitstel 27/28 50 95 

6 Niet deelnemen met een volledige ploeg aan eindtornooien & testontmoetingen 34/35 50 95 

7 Opstellen van een niet-speelgerechtigde speler 44 30 57 

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

wedstrijd) 
57 5 9,5 

9 Foutief opstellen van een speler 58 20 38 

10 Foutief samenstellen van een ploeg 58 20 38 

11 Onverwittigde forfait 63,3 30 57 

12 Verwittigde forfait - minstens 48 uur vóór het voorziene aanvangstijdstip 63,3 20 38 

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

14 Te laat invullen van de detailuitslag op www.toernooi.nl 75,8 10 19 

15 Te laat bevestigen van de detailuitslag op www.toernooi.nl 75,8 10 19 

16 Niet aanduiden van een wedstrijdleider 80,5 5 9,5 

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

ontmoeting 
80,5 5 9,5 

 
 

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

 

VOOR JEUGDCOMPETITIE 

Nr. Beschrijving Art. BP € 

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

inlichtingsformulieren 
*** 50 95 

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

uitgave van de competitiekalender 
23,2 12 22,8 

3 Terugtrekken van een ploeg tussen de uitgave van de competitiekalender en de 23,3 17 32,3 
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eerste te spelen ontmoeting 

4 Terugtrekken van een ploeg tijdens de competitie 23,4 30 57 

5 Misbruik of valse verklaringen i.v.m. kalender- wijzigingen en uitstel 26/27 25 47,5 

6 Opstellen van een niet-speelgerechtigde speler 33 15 28,5 

7 Foutief opstellen van een speler 44 10 19 

8 Foutief samenstellen van een ploeg 44 10 19 

9 Onverwittigde forfait 54,3 15 28,5 

10 Verwittigde forfait - minstens 48 uur vóór het voorziene aanvangstijdstip 54,3 10 19 

11 Onvolledig, foutief of onduidelijk invullen of verlies van een ontmoetingsformulier 64,5 2,5 4,75 

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

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

14 Niet aanduiden van een wedstrijdbegeleider 63,3 10 19 
 

Voor boete 11 wordt eerst een verwittiging gestuurd naar de ploegkapitein en het clubsecretariaat. Pas bij een 
volgend vergrijp van hetzelfde type door dezelfde ploeg wordt een boete gegeven. Voor alle andere boetes wordt er 
onmiddellijk gesanctioneerd. Er gaat steeds een kopie naar het clubsecretariaat van de betrokken ploeg, de 
voorzitter, de competitieverantwoordelijke, de ploegkapitein, de PBA sportcommissie en de PBA penningmeester.  

 

 

 

Dank aan onze sponsor 
 

B.V.B.A. Jan Van Bouwel 
 

SPORTTROFEEËN 
http://www.janvanbouwel.be 
Antwerpsesteenweg 12 
2940 Hoevenen (Stabroek) 
Tel. 03 / 664.92.89 

http://www.janvanbouwel.be/
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SSaammeennsstteelllliinngg  BBeessttuuuurr  PPBBAA  vvzzww  

Dagelijks Bestuur 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Commissies 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Medewerkers PBA vzw 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

BRUNO WUYTS 
Penningmeester 

014/ 41.63.82 
bruno.wuyts@corladvies.be 

PATRICK BROECKX 
Secretaris -  
Communicatie 
Jeugdtrainingscommissie 
0472/ 29.27.41 
patbroeckx@hotmail.com 

NELLY HALSBERGHE 
Boekhouding 

03/ 235.94.88 
nelly.halsberghe@telenet.be 

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

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

 

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

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

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

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

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

DIRK LEYSEN 
PBA Selectie – 
Zalen en kledij 
014/ 37.24.09 
dirk.leysen3@telenet.be 

FILIP MAES 
Website 
beheerder 

03/ 322.05.23 
filipke.maes@gmail.com 

GUNTER GHEYSENS 
PBA Selectie – 
Tornooien 
03/ 385.41.74 
gunter.gheysens@gmail.co
m 

LUC DOMS 
Jeugdcircuit 
Coordinator 
03/ 889.92.63 
luc.doms6@telenet.be  

MARC VERMEIR 
Financieel 
Commissaris 
052/ 30.55.60 
marc.vermeir4@telenet.be 
 

EDDY VERVAET 
Editor Website  
& Infobrief 
03/449.98.26 
vervaeteddy@gmail.com 

LUC VAN DEN HEUVEL 
Seniorencompetitie & 
Recreantenontmoeting 
03/ 658.36.67 
vandenheuvel.luc@skynet.be 

 

LINDA SCHIPPERS 
Voorzitter -  
JCC/Tornooien/Website/ 
Reglementen 
03/ 321.82.29 
linda.schippers@skynet.be 

IRIS HEYMANS 
Ondervoorzitter -  
Communicatie & PR / 
 
0493/ 18.09.01 
iris.heymans@gmail.com 

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

mailto:bruno.wuyts@corladvies.be
mailto:patbroeckx@hotmail.com
mailto:nelly.halsberghe@telenet.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:dirk.leysen3@telenet.be
mailto:filipke.maes@gmail.com
mailto:gunter.gheysens@gmail.com
mailto:gunter.gheysens@gmail.com
mailto:luc.doms6@telenet.be
mailto:marc.vermeir4@telenet.be
mailto:vervaeteddy@gmail.com
mailto:vandenheuvel.luc@skynet.be
mailto:linda.schippers@skynet.be
mailto:iris.heymans@gmail.com
mailto:luc.bal@aquafin.be
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Spinshuttle Dessel 
WINTERUUR-TORNOOI 

 

 

 

 

Reglement 

1. We spelen volgens de nieuwe normale spelregels 

2. Je moet zelf de telling en spelregels bijhouden 

3. Het tornooi gaat als het volgt in zijn werk. 

 - Bij de heren, dames en gemengd :  We spelen een eerste ronde verdeeld over de verschillende poules 

 - Tweede ronde:       Heren en dames 

    Poule A: De winnaar van elke poule, samen met de twee beste tweedes  

    Poule B: De andere 3,  samen met de 4 beste derdes 

    Poule C: de 5de derde en de 5 vierdes 

        Gemengd 

    Poule A: winnaars van elke poule 

    Poule B: alle ploegen die als tweede zijn geëindigd  

    Poule C: alle ploegen die derde geëindigd zijn 

    Poule D: alle ploegen die als vierde geëindigd zijn 

4. We spelen volledige matchen 

5. Wanneer een ploeg wint krijgt die 2 punten 

    Bij gelijk spel wordt er aan elke ploeg 1 punt uitgedeeld 

    Verliezen is gelijk aan 0 punten 

6. Bij gelijke eindstand in een poule is het puntensaldo doorslaggevend. 

7. De wedstrijdleiding beslist bij gevallen waarin het wedstrijdreglement niet voorziet. 

8. Er wordt bij aanvang van de wedstrijd geloot wie er mag beginnen 

9. Ieder team houdt zelf in de gaten in welke poule ze spelen en op welk veld ze aanwezig horen te zijn. 

10. Er zal met synthetische shuttles gespeeld worden. Deze zijn ten laste van de speler.  

Kokers zijn tegen betaling verkrijgbaar ter plaatse 

11. De uitslag van de gespeelde wedstrijd moeten worden meegedeeld aan de tafel door het  

winnende team of, bij gelijke stand, door de ploeg met het laagste nummer. 

 

      terug 

 

 

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

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

DISCIPLINE:     HD  /  DD  /  GD       
VOORKEUR BIJ INDELING POULE:  Recreant - D - C2 - C1 

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

de D-poule zouden willen spelen. De wedstrijdleiding beslist uiteindelijk waar je wordt ingedeeld) 
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Georges Rogiers 2015 
 

Reglement 
 

Het tornooi wordt gespeeld volgens de BBF reglementen en de reglementen van Badminton Vlaanderen.  
Voor elke speler zijn de reglementen C260 van toepassing.  
Het max. aantal wedstrijden wordt bepaald zoals omschreven in het draaiboek BJMC.  
Uitzonderingen staan vermeld in het bijzonder reglement C450 Belgian Junior Master Circuit.  
Aangepaste kledij is verplicht (C100, artikel 117 en 118).  
Elke speler moet inschrijvingsgeld betalen ongeacht zijn/haar deelname (C100, artikel 112).  
In de reeks -9 wordt uitsluitend MiniBad gespeeld (C800 – bijlage 7).  
In de overige leeftijdscategorieën kan men inschrijven voor enkel en dubbel.  
De deelnemer mag maximaal in 2 verschillende disciplines inschrijven.  
Elke speler die lid is van Badminton Vlaanderen of LFBB kan enkel online inschrijven via de website van Badminton 
Vlaanderen met een account gekoppeld aan zijn uniek federatienummer.  
Buitenlandse spelers kunnen enkel inschrijven via e-mail met een geldig uniek federatienummer of BWF 
lidnummer.  
Het is verboden om in te schrijven in twee of meer tornooien in eenzelfde weekend.  
De inschrijvingen worden in aanmerking genomen in volgorde van binnenkomst. Bij dubbelkoppels geldt het 
inschrijvingsmoment van de laatst ingeschreven speler.  
Elke niet bevestigde inschrijving zal behandeld worden als een inschrijving met  
een “X”.  
De voorgeschreven shuttle, voor al de disciplines, is Yonex AS 10. De shuttles voor de reeks -9 zijn ten laste van de 
organisator. De voorgeschreven shuttle zal te koop zijn in de zaal en is ten laste van de spelers.  
Bij te weinig inschrijvingen kan een discipline afgelast worden.  
De spelers moeten minimum 30 min. vóór de geplande aanvangstijd in kledij aanwezig zijn in de zaal. Ze mogen de 
zaal niet verlaten zonder de toestemming van de referee.  
De opwarmtijd wordt beperkt tot 3 minuten.  
De organisator van het tornooi heeft, in samenspraak met de referee, het recht alle maatregelen te treffen in het 
belang van het goede verloop van het tornooi.  
Iedere deelnemer zal omtrent het tijdstip van zijn eerste wedstrijd verwittigd worden via 
badmintonvlaanderen.toernooi.nl.  
Een speler die medicatie neemt, moet dit vóór aanvang van het tornooi melden aan de referee of aan de 
dopingverantwoordelijke bij middel van een medisch attest onder gesloten omslag. Dit attest is terug opvraagbaar 
na het einde van het tornooi bij de referee.  
 

Terug 


