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Voorwoord – Linda Schippers
Beste spelers, bestuurders en sympathisanten,
Het nieuwe jaar is alweer een maand bezig. De overtollige kilo’s van de feestdagen zijn wellicht weer weggewerkt,
studenten zitten in de partiële examens en sommigen zullen aftellen naar de krokusvakantie. Een strenge winter
hebben we nog steeds niet gehad, meer nog, hier en daar zie je al krokussen verschijnen. De wereld op zijn kop…
Onze selectiespelers hebben ondertussen al heel wat tornooien achter de kiezen. De nieuwelingen komen met hun
eerste resultaten naar huis en de anciens hebben nog meer overwinningen verzameld om aan hun al rijke palmares
toe te voegen. Nu de leeftijdscategorieën veranderd zijn, zullen we ook in de resultaten wellicht wijzigingen zien.
Hoe die wijzigingen precies in elkaar zitten, kan je verderop in deze brief lezen.
Onze jaarlijkse recreantenteamontmoeting was een groot succes. We hebben zelfs ploegen moeten weigeren omdat
we het maximum aantal deelnemers bereikt hadden en we helaas niet meer ploegen aankunnen. Volgend jaar moet
je er dus op tijd zijn om in te schrijven. We zullen dan weer in Zwijndrecht aan de slag gaan en dit op 8 januari 2017.
De provinciale kampioenschappen voor jeugd en senioren die in februari gepland stonden, hebben we helaas
moeten afblazen wegens te weinig inschrijvingen, een trend die zich blijkbaar ook elders voordoet. Jammer !
Op toernooi.nl kan je de evolutie in de competitie en tornooien volgen. Er hebben al heel wat edities van het PBA
Jeugdcircuit plaatsgehad. Elke ontmoeting heeft nog ruimte voor extra inschrijvingen, dus bij deze een oproep aan
alle jeugdverantwoordelijken en ouders om hun jongelingen warm te maken voor dit circuit. Het laat onze jongste
spelers proeven van echt badminton.
De skiërs wens ik een toffe sneeuwrijke krokusvakantie. De badmintonners die thuis blijven kunnen zich misschien
amuseren op een badmintonterrein. Voor de jeugd is er alvast een PBA badmintonstage voorzien van 3 dagen. Meer
info kan je nog bekomen bij Patrick Broeckx.
Linda Schippers
Voorzitter PBA vzw

Maatschappelijke zetel: Huis van de Sport - Boomgaardstraat 22 bus 18 - 2600 Berchem - Gelegen in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen
Identificatienummer 16757/87 - Ondernemingsnummer 434.160.617 - Rekeningnummer BE15 9731 3864 1730
Website: http://www.badminton-pba.be Secretaris: Patrick Broeckx - Tel: 0472/ 29.27.41 - secretariaat@badminton-pba.be
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Mededelingen van de secretaris – Patrick Broeckx
Ter herinnering: PBA werkt met een andere, nieuwe bankrekening bij de Argenta bank
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.
Waverse laat bij deze weten dat haar bestuur deels is aangepast. Volledige info.

Volg ons ook via Facebook!!!
Nieuws van de PBA selectie – Patrick Broeckx
YBJM tornooi te Gits – 3/10/2015
Begin oktober was er weer een PBA delegatie present voor het tornooi van Gitse in West-Vlaanderen.
Trainers Pieter Mertens en Bert Schnabel waren ook van de partij.
Nog geen van onze -9 spelers op dit tornooi, maar wel een flinke -11 afvaardiging. De jongste was Rune, die
eigenlijk nog -9 is, maar zich toch meer dan sterk verweerde in de poulefase. Ook Arnav, Matts, Kyan en
Thomas geraakten niet voorbij hun poule. In het dubbel ging het iets beter, alle jongens geraakten tot in de
kwartfinale. Nog beter deed Nele, onze enige -11 bij de meisjes. Zij won het enkeltornooi.
Nog straffer waren de prestaties van Merel bij de meisjes -13: zij won eveneens het enkeltornooi, en
hetzelfde deed ze nog eens over in het dubbel, samen met Laura. Beter doen is moeilijk!
Onze -13 jongens (Michiel, Robbe, Samarth en Simon) geraakten niet verder dan de poules. Robbe en Michiel
wonnen in het dubbel wel van een Zweeds duo in de eerste ronde, maar de volgende ronde was ook hun
tornooi gedaan na verlies tegen de latere finalisten.
De PBA meisjes waren in vorm, want ook bij de -15 werden er mooie resultaten gehaald. Sarah bereikte de
halve finale in het enkel en won het dubbel. Knap!
Bij de jongens -15 stond er geen maat op Maxim, die doorstootte tot de finale en deze nog won ook. Robbe,
Mats en Daan geraakten helaas niet uit de poulefase. Mats en Robbe haalden in het dubbel wel de 2 e ronde
die slechts in 3 sets werd verloren van de latere winnaar. Maxim en Daan verloren in de 1e ronde van de
latere finalisten.
Heel wisselende resultaten dus. Het seizoen is nog jong, dus kan het alleen maar in stijgende lijn gaan.

Veel selectiespelers op het Georges Rogiers YBJM tornooi !
De hoofdtrainer had een uitgebreide delegatie geselecteerd voor het Georges Rogiers tornooi, logisch want
het was een thuismatch. Voor heel wat selectiespelers was het de eerste deelname aan een tornooi van het
Yonex Belgian Master Circuit, dus dat zorgde hier en daar voor wat extra zenuwtjes!
Zeker bij onze 4 jongens bij de -9. Jelle, Wannes en Victor speelden voor wat ze waard waren, maar het was
Joaquin die de finale haalde. Knap man!
Bij de -11 ook veel eerstejaars. Jammer genoeg geraakte geen enkele van de jongens voorbij de poulefase.
Maar laat het duidelijk zijn: Rune, Kyan, Matts, Mattis, Daan en Arnav zullen binnenkort zeker van zich laten
spreken. In het dubbel was het dus ook nog wat onwennig. Arnav liet het beste resultaat optekenen, pas in
de kwartfinale uitgeschakeld! Meer ervaring bij de -11 meisjes. Evi speelde sterk in het enkel, wat ook kon
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gezegd worden van Nele die zich pas in de finale moest gewonnen geven. Samen met Julie in het dubbel
werd ook op de 2e plaats geëindigd. Mooi!
9 jongens bij de -13. Michiel, Liam, Hanlin, Jen, Simon, Robbe en Kenchi bleven in de poules hangen. Bjorn en
Lars stoomden wel door met een spannende halve finale tussen de 2 als gevolg. In een thriller van 3 sets trok
uiteindelijk Bjorn aan het langste eind. In de finale dan moest hij zich pas na wéér een razend spannende 3setter gewonnen geven. Samen in het dubbel waren beide heren ook goed op dreef. Zij haalden de finale
waar ze net een tikkeltje te kort kwamen om te winnen. Knap werk toch! Bij de meisjes -13 moest Kaat
helaas ziek afzeggen. Femke geraakte niet uit haar poule, maar in het dubbel deed ze het met een stand-in
dubbelpartner wel uitstekend, zij wonnen! Merel presteerde opnieuw sterk, en eindigde zowel in het enkel
als het dubbel 2e.
Bij de -15 hadden we 2 meisjes en 2 jongens. Sarah won vlot haar poule en strandde in de halve finale tegen
de latere winnaar. In het dubbel eindigde ze mooi 2e. Ook Marie deed het goed en eindigde 3e in het dubbel.
Mats geraakte tot in de kwartfinale in het enkel, Robbe won 2 wedstrijden in het enkel, maar dat was niet
voldoende om door te gaan.
Met deze ook een woordje van dank aan de aanwezige trainers Gert Priem en Jerry Van de Vel, die de hele
dag door deze grote groep spelers deskundig gecoached hebben. Ook een speciale vermelding voor Linda en
haar ploeg, die dankzij hun puike organisatie er weer een prachtig tornooi van hebben gemaakt !

Mooie resultaten op het jeugdtornooi De Bokkerijder in Overpelt !
Een kleine PBA afvaardiging dit jaar in Overpelt voor het Bokkerijders tornooi. Desalniettemin konden er
toch mooie resultaten worden opgetekend !
Bij de -11 stoomde Thomas in het enkel al onmiddellijk door tot in de finale. Hetzelfde deed hij over in het
dubbel, samen met Arnav. Mooi ! Nele deed nog een tikkeltje beter, zij won de finale enkel. Samen met Julie
in het dubbel, bereikten zij ook al de finale.
Bij de -13 deed Laura ongeveer hetzelfde: finaleplaats in het enkel, het dubbel won ze samen met haar
Nederlandse dubbelpartner. Knap! Bij de jongens geraakten Michiel en Samarth niet voorbij de poulefase,
samen in het dubbel verloren ze in de eerste ronde van de latere finalisten.
Enkele “anciens” bij de -15: Mats en Robbe wonnen overtuigend hun poule, nadien werd echter verloren,
respectievelijk in de kwartfinale en de eerste ronde. In het dubbel moesten ze in de kwartfinale opgeven
wegens een kwetsuur. Jammer! Sarah schreef dan weer de eindzege in het enkel bij op haar palmares.
Proficiat!
Ik denk dat iedereen tevreden terugkwam uit Limburg!

Luxemburg kleurde rood!
Terwijl een deel van onze PBA selectie aan het werk was in Overpelt, trokken trainers Jeroen Verhulst en
Matijs Dierickx samen met 13 andere selectiespelers naar het 'Luxembourg Youngsters' toernooi in, jawel,
Luxemburg. En of de resultaten mochten gezien worden!
Bij de -11 waren er 2 spelers mee: Jen Nuyts won in het enkel zijn poule overtuigend, en na een overwinning
tegen het eerste reekshoofd in de kwartfinale, verloor hij de halve finale tegen de latere winnaar. In het
dubbel deed hij nog iets beter, in de finale werd pas verloren na 21-19 in de derde set. Van spanning
gesproken! Bij de meisjes won ook Femke Broeckx haar poule. Pas later in de finale moest ze de duimen
leggen voor haar dubbelmaatje. Samen in het dubbel wonnen ze de finale. Knap!
4 PBA’ers bij de -13. In het enkel haalde Lars Van de Ven de 2e ronde, Bjorn Peeters verloor in de kwartfinale
van de latere finalist. Samen in het dubbel verloren ze in de 2 e ronde na 2 spannende sets van het 3e
reekshoofd. Bij de meisjes geraakte Merel Proost niet uit de poule, al moet gezegd worden dat ze daar wel
moest opboksen tegen de 2 latere finalisten. In het dubbel verloor ze in de halve finale tegen een duo met
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daarin PBA collega Marie Van Bael. Marie speelde ondanks een kwetsuur in de finale dubbel heel sterk en
verloor pas na 3 sets. Proficiat!
Ook bij de -15 hadden we 4 vertegenwoordigers. In het enkel bereikte Daan Mintiens de 1 e ronde, Maxim
Debeuf de 2e ronde. Jens Smet geraakte tot de kwartfinale waar hij verloor van Eubil Shannon Cabije, die
andere PBA ’er. Eubil verloor de halve finale tegen de latere winnaar. In het dubbel bereikten Daan en Maxim
samen de 2e ronde. Eubil en Jens geraakten samen in de halve finale. Mooie resultaten alweer!
3 -17’ers ook. Siebe Lodders dubbelde samen met Stein Bondroit. Pas in de kwartfinale moesten ze hun
meerdere kennen in de latere winnaar, al was het verschil klein. In het enkel geraakte Siebe deze keer niet
voorbij de poules, Stein verloor pas in de halve finale in 3 sets van de latere winnaar! Sashvat Shah tenslotte
deed het ook niet onaardig, in de kwartfinale enkel verloren tegen Stein na een spannende wedstrijd, en in
het dubbel bereikte hij ook al de kwartfinale, die werd verloren tegen de latere winnaar.
De PBA spelers, trainers en ouders mogen trots zijn: in Luxemburg stonden heel wat PBA’ers in Luxemburg in
de kwartfinale, halve finale of finale!

Terugblik op het YBJM tornooi van Danlie te Hamme
Na wat verplichte sightseeing met de auto door Hamme (omwille van een omleiding), vonden 24
selectiespelers en trainers Fré Claeyé en Jeroen Roeymans. toch de sporthal om te starten aan het
bronzen tornooi van Danlie.
Onze -9 jongens Joaquin, Victor, Jelle en Wannes werden allemaal samen in één grote poule gestoken,
zodat ze allemaal ook eens tegen elkaar mochten spelen. Jelle eindigde uiteindelijk op de 2e plaats en
Victor op de 3e. Een even mooi resultaat van Janne bij de meisjes. Ook al in één grote poule eindigde ook
zij op de 2e plaats. Bemoedigende resultaten!
6 PBA’ers bij de jongens -11. Alleen Arnav slaagde erin zijn poule te winnen. In het dubbel speelden Rune
en Kyan de kwartfinale die werd verloren tegen de latere finalisten. Arnav en Kyan haalden de halve
finale, maar moesten het afleggen tegen de latere winnaars. Bij de meisjes noteerden Evi, Nele en Julie
elk één gewonnen en één verloren wedstrijd in de poules. Spijtig dat ze het in de eerste ronde van het
dubbel al tegen elkaar moesten opnemen. Nele en Julie haalden het en eindigden tenslotte in de halve
finale.
Onze -13 dan. Eerstejaars Michiel en Robbe wonnen en verloren telkens één wedstrijd in de poule. Samen
in het dubbel werd de kwartfinale verloren van de latere winnaars. Liam geraakte ook niet voorbij de
poulefase in het enkel, in het dubbel geraakte hij wél een ronde verder. Bjorn en Lars wonnen wel hun
poules en speelden de kwartfinale in het enkel. In het dubbel speelden ze samen weer sterk maar
moesten ze zich in de finale toch na 2 spannende sets gewonnen geven. Bij de meisjes won Merel (bijna
traditioneel) de finale in het enkel en eindigde ze 2 e in het dubbel. Ook Kaat speelde sterk en werd pas in
de halve finale uitgeschakeld. Femke geraakte niet verder dan de poules, maar als -11 slaagde ze er toch
ietwat onverwacht in om te winnen van een tweedejaars -13. Samen in het dubbel eindigden Kaat en
Femke op een 3e plaats.
Slechts 2 spelers bij de -15 deze keer. Robbe noch Sarah slaagden er deze keer in om hun poule te
winnen. In het dubbel eindigde Sarah wel weer op de hoogste plaats op het podium. Door een kwetsuur
van Mats moest Robbe het dit tornooi met een gelegenheidspartner doen in het dubbel. Ze sneuvelden
pas na een 3-setter in de eerste ronde.

Veel PBA’ers op het podium in Ieper
19 PBA selectiespelers aan de slag in Ieper, voor een 2-daagse zilveren YBJM tornooi, onder deskundige
begeleiding van coaches Jeroen Verhulst en Frederik Claeyé. Er konden enkele opmerkelijke resultaten
worden opgetekend!
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Laat ons beginnen bij de –11, waar de sportzak van Jen bijna te klein was om al zijn trofeeën mee naar
huis te kunnen nemen: een klinkende overwinning en dus goud in het enkel, zilveren medaille in het
dubbel en nog eens goud in de mix samen met Femke. Die laatste won zelf ook nog eens goud in het
enkel. Een stevig begin. Ook Arnav en Thomas speelden sterk. Samen in het dubbel werden ze in de 2 e
ronde eervol uitgeschakeld door de latere winnaars.
Over naar de -13 dan. Bij de meisjes streden Kaat, Laura en Merel voor het eremetaal. Kaat won in het
enkel overtuigend de poule en nam het dan op tegen Merel. Merel won en stootte nadien door tot de
halve finale. Alle 3 haalden ze in het dubbel de halve finale, Laura samen met Merel zelfs de finale. Bij de
jongens zijn 2e jaars Bjorn en Lars de laatste weken sterk bezig. Ook nu weer. Bjorn won probleemloos de
poule, en na een knappe zege in de volgende ronde, verloor hij pas in de halve finale van de latere
winnaar. Een zelfde parcours van Lars die zelfs de finale haalde, en daar maar nipt de duimen moest
leggen. Lars en Bjorn samen in het dubbel bereikten ook al weer knap de halve finale. 1 e jaars Michiel en
Samarth wonnen beiden een wedstrijd in de poules, maar dat was helaas niet voldoende om door te
stoten naar de volgende ronde. Samen in het dubbel bereikten ze wel vlot de 2 e ronde.
Op Evelien stond ook nu weer geen maat: in het enkel -15 verloor ze geen enkele set en mocht dus
uiteindelijk op het hoogste podium gaan staan. Hetzelfde samen met Ine in het dubbel: weer goud. In de
mix stootte ze ook al knap door tot in de finale, die pas na 3 sets werd verloren. Sterk! Ine had al goud in
het dubbel, maar ook in het enkel en in de mix samen met Daan werden enkele mooie resultaten
opgetekend. Sarah geraakte deze keer niet voorbij de poule fase, maar dat is zeker geen schande vermits
hier ook de latere finaliste bij zat. Bij de jongens -15 moest Eubil jammer genoeg al gauw opgeven met
een kwetsure. Hopelijk snel weer beter ! Jens won zijn poule, maar moest na een 3-setter in de volgende
ronde het tornooi verlaten. Daan, Robbe en Maxim wonnen de poule niet. Daan en Maxim geraakten in
het dubbel wel een ronde verder.
Als ik goed geteld heb : 5x goud, 4x zilver, 4x brons. Een resultaat waar onze spelers trots mogen op zijn !

Voor het eerst een YBJM tornooi in Enghien : een belevenis!
De badmintonclub in Enghien organiseerde voor de eerste keer een bronzen tornooi in het YBJM circuit.
Jammer dat niet al onze spelers die zich hadden ingeschreven konden meedoen. Bovendien voldeed de
accommodatie niet echt aan de gangbare definitie van “sporthal”. Maar kom, PBA spelers genoeg om
onze meegereisde trainer Fré Claeyé de hele dag voldoende werk te geven en er toch een leuke dag van
te maken. De resultaten dan:
Jelle en Joaquin gaven het beste van zichzelf bij de jongens -9. Jelle presteerde deze keer het best: hij won
zijn poule en eindigde uiteindelijk knap op een 3e plaats.
Bij de meisjes -11 zorgde Julie voor het meest opmerkelijke resultaat. Het is pas haar eerste jaar bij de
PBA, maar toch won zij al vlot haar poule om uiteindelijk 2 e te eindigen! Goed gedaan meid! Samen met
Nele won ze bovendien nog het dubbel ook. Bij de jongens -11 won Rune als -9 ook al een wedstrijd.
Samen met Matts in het dubbel moesten ze helaas na de eerste ronde het tornooi verlaten.
De -13 dan. Kaat en Femke deden het weer prima bij de dubbel, zij eindigden op de 2 e plaats. In het enkel
stootten ze beide op dezelfde sterke tegenstanders, Femke in de poule, Kaat later in de volgende ronde. 5
jongens in deze leeftijdscategorie. Simon en Samarth waren helaas wegens te veel inschrijvingen op de
reservelijst in het enkel terecht gekomen. In het dubbel mochten ze wel samen aantreden. Hun verhaal
eindigde in de 2e ronde. Ook Michiel en Robbe vormden een duo, maar ook zij moesten na de 2 e ronde
het tornooi verlaten. In het enkel konden ze wel enkele wedstrijden winnen. Bjorn won dan weer vlotjes
zijn poule. Vooral de 2e wedstrijd was beklijvend. De kwartfinale werd verloren van de latere finalist. Door
afwezigheid Bjorns gewone dubbel partner, en door afwezigheid van de vaste dubbel partner van Robbe
bij de -15, vormden zij nu een onuitgegeven duo voor de dubbel -15, en dat liep verre van slecht. Pas in de
kwartfinale werd verloren van de latere winnaar.
In het enkel -15 won Robbe zonder veel problemen de poule om in de volgende ronde te verliezen van de
latere winnaar. Voor Merel was dit het eerste tornooi waar ze bij de -15 mocht aantreden, en dat verliep
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ook niet slecht: poule gewonnen en uiteindelijk als 3 e geëindigd. Ine deed het nog iets beter: zij mocht
met een zilveren medaille huiswaarts keren. Mooi!
Rond een uur of half 10 waren de meeste wedstrijden afgelopen. Hoog tijd om terug huiswaarts te keren
en de warmte van de haard op te zoeken!

Gewijzigde leeftijdscategorieën – Linda Schippers
Onlangs werd er op Europees niveau beslist om de verhoging van leeftijdscategorie voortaan op 1 januari te laten
doorgaan in plaats van in september. Dit om in lijn te zijn met de andere continenten. Deze nieuwe regeling is op 1
januari 2016 ingegaan en dus nu ook bij ons van toepassing. Een jeugdspeler speelt vanaf nu dus steeds van 1
januari tot en met 31 december in eenzelfde leeftijdsgroep.
Dit heeft uiteraard een impact op onze jeugdwerking, met name voor de organisatie van officiële jeugdtornooien
en de deelname eraan. Concreet ziet het er als volgt uit:
Tot en met 31/12/2015 was volgende leeftijdsindeling van toepassing:
-9 = geboren 2007 of later
-11 = geboren 2005 of 2006
-13 = geboren 2003 of 2004
-15 = geboren 2001 of 2002
-17 = geboren 1999 of 2000
-19 = geboren 1997 of 1998
Van 1/1/2016 tot en met 31/12/2016 volgen we de nieuwe leeftijdsindeling:
-9 = geboren 2008 of later
-11 = geboren 2006 of 2007
-13 = geboren 2004 of 2005
-15 = geboren 2002 of 2003
-17 = geboren 2000 of 2001
-19 = geboren 1998 of 1999
Dit heeft gevolgen voor het Yonex Belgian Junior Master circuit (brons - zilver - goud):
* in 2015 bleef de "oude" leeftijdsindeling van toepassing, dit tot en met het bronzen tornooi van Verviers
* na het tornooi van Verviers werd de eindranking opgemaakt en is er een huldiging in februari
* er wordt geen master finale georganiseerd
* vanaf het eerste tornooi van 2016 bij W&L geldt de "nieuwe" leeftijdsindeling, dus diende ingeschreven te worden
volgens deze indeling. Vanaf dan start ook een nieuwe jeugdranking.
In 2016 gaan er uitzonderlijk 2 Belgische kampioenschappen door: één in februari volgens de "oude" leeftijdsindeling
en één in november (week 46) volgens de "nieuwe" leeftijdsindeling. Vanaf 2017 is er nog één BK op het einde van
het jaar.
De nieuwe regeling geldt ook voor andere officiële jeugdtornooien. Voor deelname aan het PBA Jeugdcircuit blijft
alles nog even volgens de "oude" leeftijdsindeling. De eindranking wordt opgemaakt na de laatste ontmoeting in mei
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en de laureaten worden gevierd tijdens de Algemene Vergadering van PBA eind mei, net zoals de vorige jaren. In de
periode september-december 2016 gaan de ontmoetingen van het PBA Jeugdcircuit ook nog door volgens de "oude"
leeftijdsindeling. Na de laatste ontmoeting van 2016 wordt het eindklassement opgemaakt. De laureaten van deze
ranking worden begin 2017 gevierd. Het juiste tijdstip wordt later bepaald. Vanaf 1/1/2017 gaat de "nieuwe"
leeftijdsindeling van kracht. Er wordt dan een nieuwe ranking opgemaakt die dan zal lopen tot eind december 2017.
Die laureaten worden begin 2018 gevierd. Het juiste tijdstip wordt later bepaald.
Indien je nog vragen hebt, neem gerust contact met ons op. We helpen jullie graag verder.

Jeugdcircuit Seizoen 2015-2016 – Luc Doms
Deze spelers worden naar de A-reeks verhoogd, na hun prestatie op PBA-JCC-Noorderwijkse:
50352342
50741098
50278185
Tornado10
50562789

Lucas Van Hove
Anthonis Dries
Hellinck Joachim
Rams Jill
Van de Meirssche Réjan

Noorderwijkse BC
Herentals
Herentals
Tornado Lier
Herentals

D
D
D
D
D

2005
2003
2001
2004
2001

11JEB
13JEB
15JEB
13MEB
15MEB

Deze spelers worden naar de A-reeks verhoogd, na hun prestatie op PBA-JCC-De Klamp:
50106739
50108242
50562878
50590952
50114505

Pauwels Michiel
Devos Jarne
Vrushal Mody
Raes Sofie
Van Rooy Stien

De Klamp
Plumula
Olve
De Klamp
Noorderwijkse

D
D
D
D
D

2003
2001
2000
2005
2004

13JEB
15JEB
18JEB
11MEB
13MEB

Met een dikke proficiat aan iedereen!

Verslag van de PBA jeugdontmoeting 2015 Noorderwijkse BC van 8 november ’15
Door renovatiewerken aan de BLOSO sporthal konden we dit jaar maar beschikken over 10 van de gebruikelijke 15
terreinen. We besloten dan ook dit jaar de reeks -18 niet te organiseren .
134 spelers schreven zich in. Wat – als je het na het wegcijferen van de -18 – vergelijkt ongeveer hetzelfde is als het
jaar voordien. We moeten echter wel vaststellen dat we van alle andere clubs samen slechts 70 inschrijvingen
mochten ontvangen. Vooral voor de oudere meisjesreeksen -13 en -15 wordt het echt een heel mager beestje. Hier
zal toch dringend iets moeten gebeuren, want we zitten duidelijk met een algemene neerwaartse spiraal waardoor
vroeg of laat ook de overblijvende meisjes wel eens zouden kunnen beginnen afhaken.
De dag zelf liep van een leien dakje. We hadden onze gebruikelijke opstelling van de sporthal dus wel moeten
aanpassen waardoor we onder andere onze tribune niet konden plaatsen. We gingen perfect op tijd van start, liepen
nooit verder dan een kwartier uit en hadden een kwartier voor de geplande eindtijd gedaan.
We zagen zoals altijd heel veel inzet op de terreinen alsook de gebruikelijke lach en traan. De trotse winnaars van het
enkelspel gingen met een beker naar huis, de winnaars van het dubbel kregen een gouden medaille. Alle deelnemers
kregen een zilveren medaille.
Onze dank aan alle helpers van onze club (tellers, mensen achter de toog en de wedstrijdtafel en de opstellers en
opruimers van de zaal), alsook aan de rots in de branding Luc Doms die toch weeral een hele dag aanwezig was.
Volgend jaar zou de sporthal volledig gerenoveerd moeten zijn en kunnen we jullie ontvangen in een opgefrist decor
en kan er gespeeld worden op een splinternieuwe vloer. We hopen jullie dan allemaal weer te zien.
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Als laatste nog een dankjewel aan alle spelers en hun ouders. Zonder hen is het uiteraard al helemaal niet mogelijk.
Zoals gebruikelijk hieronder de winnaars van alle reeksen.
Chris Mertens
Winnaar A
09JE
11JEA
13JEA
15JEA
09ME
11MEA
13MEA
15MEA
11JDA
13JDA
15JDA
11MDA
13MDA
15MDA
11JEB
13JEB
15JEB
11MEB
13MEB
15MEB
11JDB
13JDB
15JDB
11MDB
13MDB
15MDB

Patteet Victor
Vancamp Kyan
Jul Budts
Begas Joppe
Janne Van Hove
Ninke Smouts
Rypens Janelle
Van den Heuvel Demy
Vancamp Kyan
Croes Matts
Van Reusel Tom
Van Ham Kevin
Verspecht Cobe
Begas Joppe
Ninke Smouts
Nette Budts
Rypens Janelle
Verstrepen Sara
Floor Heylen
Merel Vercauteren
Lucas Van Hove
Anthonis Dries
Hellinck Joachim
Van Ham Emily
Rams Jill
Van de Meirssche Réjan
Pede Mylan
Mathis Demonie
Breyer Jonas
Anthonis Dries
Arthur Hermans
Klaas Leyssen
Pien Lauwen
Amber Milis
Frederickx Kaedy
Rams Jill
Amber Boeckx
Flore Eyckens

Finalist A

OLVE
BC Klein Boom
Noorderwijkse
De Klamp
Noorderwijkse
Noorderwijkse
De Klamp
Merksplas
Klein Boom
Antverpino Kon.
Geelse
Geelse
De Klamp
De Klamp
Noorderwijkse
Noorderwijkse
De Klamp
Tornado Lier
Noorderwijkse
Noorderwijkse
Noorderwijkse
Herentals
Herentals
Geelse
Tornado Lier
Herentals
Rita Serveert
Noorderwijkse
Herentals
Herentals
Noorderwijkse
Noorderwijkse
Noorderwijkse
Noorderwijkse
Tornado Lier
Tornado Lier
Noorderwijkse
Noorderwijkse

Assemiouni Joaquin
Croes Matts
De Sitter Michiel
De Volder Kristof
Dien Smouts
Nette Budts
Nel Leyssen
Merel Vercauteren
Tyl Leyssen
Lucas Van Hove
Stijn Bruyndonckx
Jul Budts
Lemmens Elias
Hellinck Joachim

Zwijndrecht
Antverpino Kon.
OLVE
OLVE
Noorderwijkse
Noorderwijkse
Noorderwijkse
Noorderwijkse
Noorderwijkse
Noorderwijkse
Noorderwijkse
Noorderwijkse
Herentals
Herentals

Nel Leyssen
Kaat Sels

Noorderwijkse
Noorderwijkse

Patteet Lars
Breyer Jonas
Klaas Leyssen
Devos Maaike
Frederickx Kaedy
Amber Boeckx
Vallaeys Alexander
Meert Robbe
Joppe Mertens
Jorne Pauwels
Fieremans Dries
Sysmans Aaron
Vancamp Maya
Maya Pauwels
Romy De Roeck
Alex Verbeek

OLVE
Herentals
Noorderwijkse
Plumula
Tornado Lier
Noorderwijkse
De Klamp
De Klamp
Noorderwijkse
Noorderwijkse
OLVE
OLVE
Klein Boom
Noorderwijkse
Noorderwijkse
Noorderwijkse

Clubranking na Rita Serveert:
Noorderwijkse
Olve
De Klamp
Rita Serveert
Herentalse
Klein Boom
Plumula
Tornado Lier

588
272
257
193
160
126
122
86

Lintse BD
BACSS
BD Opslag
Duffel
Zwijndrecht
Geelse
Antverpino Kon.
AIB

70
54
54
52
41
38
25
22

De Nekker
Olmen Balen
RABC
Essense
Royal Antwerp
Merksplas
Waverse
Berlaar

16
15
14
13
11
10
10
8

Spinshuttle
Poona

7
4
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Clubranking na De Klamp:
Noorderwijkse
De Klamp
Olve
Rita Serveert
Herentalse
Plumula
Klein Boom
Lintse BD

674
405
336
213
192
165
143
106

Tornado Lier
BACSS
BD Opslag
Royal Antwerp
AIB
Duffel
Zwijndrecht
Geelse

99
88
65
54
52
52
50
46

Antverpino Kon.
EBC
Merksplas
Olmen Balen
De Pluim
De Nekker
Waverse
Berlaar

25
21
20
20
17
16
10
8

Spinshuttle
Poona

7
4

Jeugdcircuit vzw BC De Klamp: Zaterdag 28 november 2015
Na een jaartje tussenuit organiseerden we met onze club: BC De Klamp terug ons jaarlijks jeugdcircuit. Met dank aan
de sporthal van EDU-sport. We hopen ons jeugdcircuit terug jaarlijks te organiseren. De inschrijvingen waren tov 2
jaar geleden zeer hard gedaald. Slechts 107 spelers waren er ingeschreven tov 190
deelnemers
2
jaar geleden. De dag zelf hebben sommige personen zich nog afgemeld waardoor er hier
en daar nog
een verschuiving moest gebeuren.
Om 9 uur begonnen de eerste wedstrijden. Met behulp van 12 tellers werden de
wedstrijden in goede banen geleid. Alles verliep vlot waardoor we op tijd aan de
wedstrijden konden beginnen. De wedstrijden verliepen doorheen de dag nog steeds op
tempo waardoor we zelfs voor op schema zaten. We hebben ons jeugdcircuit afgesloten
finale min 15 JEA.

volgende
een goed
met
de

Doorheen de dag konden de spelers en hun familie genieten van lekkere soep, taart, hotdogs, croque-monsieurs,... of
konden iets drinken in de cafetaria. Dank aan de helpers die hiervoor hebben gezorgd.
We willen graag nog anderen bedanken die deze dag tot een goed einde hebben gebracht: de tellers, de
organisatoren en Luc Doms, voor de begeleiding doorheen de dag. We bedanken ook de spelers die hebben
deelgenomen aan ons jeugdcircuit. We zien jullie graag volgend jaar terug!
Hieronder nog de winnaars en finalisten,
Els Duré
Verantwoordelijke organisatie jeugdcircuitontmoeting BC De Klamp

Winnaars jeugdcircuit:

11JEA
13JEA
15JEA
18JEA
11MEA
13MEA
15MEA
18MEA
11JDA
13JDA

Winnaar A
Arnav Ahuja
RABC
Budts Jul
Noorderwijkse
Begas Joppe
De Klamp
Buts Brent
Lint
Budts Nette
Noorderwijkse
Rypens Janelle
De Klamp
Shikha Surana
Royal Antwerp
Rosier Evelyn
De Klamp
Van Camp Kyan
Klein Boom
Leyssen Tijl
Noorderwijkse
Pede Rohan
Rita Serveert
Van Criekinge Tristan
Rita Serveert

Finalist A
Vancamp Kyan
Klein Boom
Van Criekinge Tristan Rita Serveert
Vogels Johannes
De Klamp
Jongenelen Bjorn
Bacss
Smouts Ninke
Noorderwijkse
Leyssen Nel
Noorderwijkse
Van den Heuvel Demy Merksplas
/
/
/
Budts Jul
Noorderwijkse
Peeters Sander
Noorderwijkse
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15JDA
18JDA
11MDA
13MDA
15/18MDA

Begas Joppe
Vogels Johannes
Chodhari Krish
Vrushal Mody
Smouts Ninke
Budts Nette
Rypens Janelle
Lammens Lore
Van der Meirssche Réjan
Van Lommel Ann

De Klamp
De Klamp
OLVE
OLVE
Noorderwijkse
Noorderwijkse
De Klamp
De Pluim
Herentalse
Herentalse

Lemmens Elias
Lemmens Lukas
De Bruyn Maarten
Gehre Leyo
/
/
Leyssen Nel
Van Rooy Stien
Rosier Evelyn
Begas Jolien

OLVE
De Klamp
Plumula
OLVE
De Klamp
Noorderwijkse
BD Opslag
Herentalse
OLVE
Essense
Royal Antwerp
Royal Antwerp
Noorderwijkse
Tornado Lier

Finalist B
Ponnet Michiel
De Klamp
Ruys Jente
Plumula
Aaryan Mehta
Royal Antwerp
Baplu Sam
Bacss
Devos Maaike
Plumula
Auren Coppenrath
Bacss
Dockx Wendolien
Bacss
Begas Jolien
De Klamp
Vallaeys Alexander
De Klamp
Meert Robbe
De Klamp
/
/
/
/

Winnaar B
11JEB
13JEB
15JEB
18JEB
11MEB
13MEB
15MEB
18MEB
11/13JDB
15JDB
13MDB

Patteet Lars
Pauwels Michiel
Devos Jarne
Vrushal Mody
Raes Sophie
Van Rooy Stien
Maerevoet Ine
Van Lommel Ann
Laforce Jasper
Baeyaert Mika
Aarjav Jain
Aaryan Mehta
Milis Amber
Verstrepen Sara

/ 10
Herentalse
Herentalse
De Klamp
De Klamp

Noorderwijkse
Noorderwijkse
De Klamp
De Klamp

Kalender Jeugdcircuit Seizoen 2015-2016 – Luc Doms
Type

FEB

za 06 J-Tornooi Brons
zo 07 J-Tornooi Brons
krokus za 13
verlof zo 14
za 20
J-Tornooi
zo 21
J-Tornooi
za 27
zo 28
MRT za 05
zo 06
za 12 J-Tornooi Brons
zo 13
za 19
zo 20
za 26 J-Tornooi Goud
pasen zo 27 J-Tornooi Goud
Paas- ma 28 J-Tornooi Goud

Club

Sporthal

Aantal
velden

-9

Nat Kamp Jeugd
Nat Kamp Jeugd
JCC Olve

Den Willecom Edegem

12



Prov Kamp Jeugd
Prov Kamp Jeugd
JCC Bacss

Edusport Merksem

De Nekker, Mechelen

JCC De Nekker
Olve JOT
Olve JOT
Olve JOT

-11 -13 -15 -18

Dubbels









JD-MD

12









JD-MD

11









JD-MD
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mnd
APR
Paasverlof

MEI

za 02
zo 03
zo 09
za 10
za 16
zo 17
za 23
zo 24
za 30
zo 01

YYC
YC
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JCC Plumula

‘t Breeven, Bornem

12











JD-MD

JCC Waverse

Bruultjeshoek, OLV Waver

14











GD

PBO
PBA

Jeugdcompetitie – Sigurd Dieleman
Informatie over het 2015-2016 seizoen 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.

Seniorencompetitie – Luc Van den Heuvel
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.
Deze reglementen van de senioren competitie zijn deels aangepast. Wil je er
meer over weten? Klik hier.

Recreantenontmoetingen – Hugo Van de Wyngaert
Informatie van het seizoen 2015-2016 is terug te vinden op:
PBA website en/of Badminton VlaanderenInlichtingen rond alle
Recreantenzaken kan je steeds krijgen via hugo.vandewyngaert@skynet.be

Volwassenencompetitie – Luc Bal
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

Kalender badmintoninstuiven – Tamara Geeraerts
Het nieuwe schooljaar is al een tijd gestart en zoals elk jaar organiseert de Stichting Vlaamse Schoolsport in
samenwerking met Badminton Vlaanderen een aantal badmintoninstuiven voor de 2 de graad Lager Onderwijs. Deze
instuiven gaan door op woensdagnamiddag van 14u tot 16u en moeten de drempel naar onze clubs verlagen.
Hieronder vindt u de kalender voor provincie Antwerpen, welke eveneens te vinden is op de website van SVS.
(Provincie kiezen en daarna op Basisonderwijs en Badmintoninstuif klikken).
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Indien er een instuif doorgaat in uw gemeente en u zou als club graag meewerken hieraan, laat dan
zeker tijdig iets weten aan Tamara Geeraerts . Dit is een ideale gelegenheid om promotie te voeren naar
kinderen van de tweede graad basisonderwijs! Alle deelnemers krijgen een bon mee waarmee ze nadien
bij aansluiting het licentiegeld bij Badminton Vlaanderen teruggestort kunnen krijgen.
Wij zoeken voor elke instuif minstens 1 lesgever om deze te begeleiden (vrijwilligers- en
kilometervergoeding wordt voorzien). Indien u meer informatie wenst over de instuiven, aarzel dan niet
om contact op te nemen!
Datum
27-01-16
03-02-16
02-03-16
13-04-16
20-04-16
27-04-16
11-05-16
18-05-16
01-06-16

Locatie
Boom, KAG, J.F. Willemstraat
Zwijndrecht, Gem. sporthal,Fortlaan 10
Wijnegem, Gem. sporthal, Kasteellei 67
Hoevenen, Attenhoven, Kerkstraat 87
Bonheiden, Berentrode, Grote Doelstraat 1B
Merksplas, Gem. sporthal,Hofeinde 1
O.L.V.-Waver, Bruultjeshoek, Watervelden 14
Arendonk, Bemdhal, Diepenbeemd 14
Kontich, De Nachtegaal, Duffelsesteenweg 145

Noorderwijkse BC presenteert: G-badminton – Elke van de Put
Wat?
Een uur badmintontraining voor jongeren (12+) en volwassenen met
een mentale beperking.
Er wordt op een recreatieve manier badminton aangeleerd in een
ontspannen sfeer en onder leiding van gediplomeerde trainer(s).
Wanneer?
Elke woensdagavond (18.30-19.30u).
De eerste training start op 6 januari 2016.
Waar? Sporthal Noorderwijk.
Kom gerust langs – zonder verplichtingen!
Meer informatie: www.noorderwijksebc.be of Elke van de Put
(elkevdput@hotmail.com; 0499/22 45 12)

PBA Boetes 2015-2016
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
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VOOR VOLWASSENENCOMPETITIE
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Beschrijving
Administratieve vergoeding voor het te laat toekomen van inschrijvings- en/of
inlichtingsformulieren
Terugtrekken van een ploeg tussen de sluitingsdatum van de inschrijvingen en de
uitgave van de competitiekalender
Terugtrekken van een ploeg tussen de uitgave van de competitiekalender en de
eerste te spelen ontmoeting
Terugtrekken van een ploeg tijdens de competitie
Misbruik of valse verklaringen i.v.m. kalender- wijzigingen en uitstel
Niet deelnemen met een volledige ploeg aan eindtornooien & testontmoetingen
Opstellen van een niet-speelgerechtigde speler
Deelnemen aan een ontmoeting met een onvolledige ploeg (per niet-gespeelde
wedstrijd)
Foutief opstellen van een speler
Foutief samenstellen van een ploeg
Onverwittigde forfait
Verwittigde forfait - minstens 48 uur vóór het voorziene aanvangstijdstip
Onvolledig, foutief of onduidelijk invullen of verlies van een ontmoetingsformulier
Te laat invullen van de detailuitslag op www.toernooi.nl
Te laat bevestigen van de detailuitslag op www.toernooi.nl
Niet aanduiden van een wedstrijdleider
Niet aanduiden van een wedstrijdleider & betwisting van verloop of uitslag van de
ontmoeting

Art.

BP

€

***

100

190

23,2

15

28,5

23,3

30

57

23,4
27/28
34/35
44

40
50
50
30

76
95
95
57

57

5

9,5

58
58
63,3
63,3
75,5
75,8
75,8
80,5

20
20
30
20
5
10
10
5

38
38
57
38
9,5
19
19
9,5

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.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Beschrijving
Administratieve vergoeding voor het te laat toekomen van inschrijvings- en/of
inlichtingsformulieren
Terugtrekken van een ploeg tussen de sluitingsdatum van de inschrijvingen en de
uitgave van de competitiekalender
Terugtrekken van een ploeg tussen de uitgave van de competitiekalender en de
eerste te spelen ontmoeting
Terugtrekken van een ploeg tijdens de competitie
Misbruik of valse verklaringen i.v.m. kalender- wijzigingen en uitstel
Opstellen van een niet-speelgerechtigde speler
Foutief opstellen van een speler
Foutief samenstellen van een ploeg
Onverwittigde forfait

Art.

BP

€

***

50

95

23,2

12

22,8

23,3

17

32,3

23,4
26/27
33
44
44
54,3

30
25
15
10
10
15

57
47,5
28,5
19
19
28,5
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10
11
12
13
14

Verwittigde forfait - minstens 48 uur vóór het voorziene aanvangstijdstip
Onvolledig, foutief of onduidelijk invullen of verlies van een ontmoetingsformulier
Te laat invullen van de detailuitslag op www.toernooi.nl
Te laat bevestigen van de detailuitslag op www.toernooi.nl
Niet aanduiden van een wedstrijdbegeleider

/ 14
54,3
64,5
64,7
64,7
63,3

10
2,5
5
5
10

19
4,75
9,5
9,5
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.
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PBA Bestuur & medewerkers
Dagelijks Bestuur PBA vzw
LINDA SCHIPPERS
Voorzitter /JCC/Website

PATRICK BROECKX
Secretaris / Communicatie

IRIS HEYMANS
Ondervoorzitter /

/Tornooien/Reglementen

Jeugdtrainingscommissie

03/ 321.82.29
linda.schippers@skynet.be

0472/ 29.27.41
patbroeckx@hotmail.com

Communicatie & PR
0493/ 18.09.01
iris.heymans@gmail.com

NELLY HALSBERGHE
Penningmeester

BRUNO WUYTS
Boekhouding

03/ 235.94.88
nelly.halsberghe@telenet.be

014/ 41.63.82
bruno.wuyts@corladvies.be

Commissievoorzitters PBA vzw
HUGO VAN DE WYNGAERT
Recreantencommissie –
Herencompetitie
014/ 31.40.54
hugo.vandewyngaert@skynet.be
HILDE SYMONS
Klassementen – Assistent Sporten Jeugdcommissie
015/ 41.00.68
hilde.symons@skynet.be

ALEX SCHNABEL
IPJO & Scouting Jeugdtrainingscommissie
0472/ 29.27.41
marc.schellekens@telenet.be

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

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

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

LUTGARDE SYMONS
Vergaderzalen – Sportcommissie
Dames/Gemengde Competitie
015/ 55.97.59
lutgarde.symons@skynet.be
SIGURD DIELEMAN
Assistent Sportcommissie
– Jeugdcompetitie
03/ 326.27.30
sigurddieleman@telenet.be

Medewerkers PBA vzw
FILIP MAES
Website
beheerder
03/ 322.05.23
filipke.maes@gmail.com

MARIJKE VERBESSEM
PBA Kledij
0472/ 43.91.14
marijke.verbessem@gmail

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

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

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

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

LIESBET PEETERS
PBA Zaalverantwoordelijke
03/ 889.92.63
luc.doms6@telenet.be

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