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VVoooorrwwoooorrdd    ––    IIrriiss  HHeeyymmaannss  

Beste spelers, clubbestuurders, sympathisanten, …. 
 
 
De dagen worden korter, de bladeren vallen van de bomen, de herfst doet duidelijk zijn intrede. 
 
Met de herfst hebben we dan ook meteen onze eerste eigen organisatie voor dit seizoen als geschiedenis 
genoteerd, nl ons Georges Rogiers tornooi. Op alle fronten wederom een groot succes. Verder in onze 
infobrief leest U hiervan het verslag. Maar ik wil echter toch even alle helpers, medewerkers enz. van 
harte bedanken voor hun inzet. Zonder hen was het uiteraard niet mogelijk geweest. In het bijzonder wil 
ik dan toch ook even uitdrukkelijk onze voorzitster Linda Schippers bedanken. Zij zorgen immers voor de 
logistiek achter de organisatie, en ze bedankte ook al eens alle helpers en medewerkers, maar ook voor 
haar dus een dankwoordje, want het werk van een voorzitter / voorzitster wordt al te vaak als 
vanzelfsprekend beschouwd. 
 
Tevens meteen ook jullie aandacht even vestigen op de naderende Provinciale Kampioenschappen op 5 
en 6 november a.s.   Vergeet niet (tijdig) in te schrijven !!! 
 
Lees ook even in t bijzonder onze oproep naar IT’ers of studenten ivm onze oproep voor het maken van 
een webapplicatie op blz 2. Misschien ben of ken je wel iemand die ons hiermee kan helpen 
 
 
 
Iris Heymans 
Ondervoorzitter PBA vzw 

 
 

http://www.badminton-pba.be/
mailto:secretariaat@badminton-pba.be
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MMeeddeeddeelliinnggeenn  vvaann  ddee  sseeccrreettaarriiss    ––    PPaattrriicckk  BBrrooeecckkxx  
 

Bestuursaanpassing:  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. 
 

Boetepunten   zijn opgetrokken naar €1,95 (sinds 28/6/16) 
 

Weten jullie nog  dat er een lijst voor jullie beschikbaar is, op onze website, van alle aangesloten PBA spelers bij 
BadmintonVlaanderen? Deze lijst wordt maandelijks of tweemaandelijks aangepast. 
 

 

Volg ons ook via Facebook!!!  
 
 

WWeebbaapppplliiccaattiiee  vvoooorr  ddee  ccoommppeettiittiiee    ––    LLiinnddaa  SScchhiippppeerrss  
 

De PBA wil graag met een of meerdere studenten voor een GIP project samenwerken aan het ontwerpen van een 
webapplicatie voor de competitie. Op dit ogenblik tellen we in onze provincie meer dan 50 clubs, die samen goed 
zijn voor 6500 spelers. Van dit grote aantal nemen er heel wat deel aan onze provinciale competitie. Op enkele 
uitzonderingen na stijgt elk jaar het aantal deelnemende ploegen. Voor seizoen 2016-2017 tellen we maar liefst 
280 ploegen bij de volwassenen, wat inhoudt dat er 1600 wedstrijden moeten gepland en gespeeld worden, een 
heuse karwei. 

 De kalender voor deze competitie wordt bijna volledig manueel opgemaakt in 3 fases: 

·         Eind mei worden de inschrijvingen afgesloten en worden de ingeschreven ploegen in reeksen geplaatst. 
Hierbij wordt een piramidesysteem gevolgd (1 reeks voor 1e provinciale, 2 reeksen voor 2e provinciale en vanaf 3e 
provinciale zijn er 4 reeksen). Wanneer de reeksindeling afgerond is, krijgen de clubs enkele dagen de tijd om na te 
kijken of PBA niets over het hoofd gezien heeft. 

·         De 2e fase is de meest cruciale. Daarin start Luc met de opmaak van de eigenlijke kalender. Eind juli wordt 
deze online geplaatst voor de clubs, zodat iedereen de speeldatums kan nakijken. 

·         De 3e fase houdt in dat de clubs tot eind augustus de tijd krijgen om eventuele wedstrijden te verplaatsen en 
dit in samenspraak met de tegenpartij. Het is precies deze fase die we willen automatiseren en als GIP project 
willen voorstellen. Gewoonlijk gaat het om 350 tot 400 wedstrijden die verplaatst worden. Hiervoor wordt veel 
over en weer gemaild tussen de clubs en de medewerkers die de wijzigingen nu manueel ingeven. 

Graag willen we een eigen platform ontwikkelen, zodat er via een webapplicatie kan gewerkt worden. Als er 
bijvoorbeeld 1 wedstrijd moet verplaatst worden, krijgen we 1 item. De ploegkapiteins van beide ploegen krijgen 
toegang tot dit item en zo gaat er geen communicatie meer verloren of worden er geen mails meer over het hoofd 
gezien. Als beide ploegen akkoord zijn over een nieuwe datum mag deze bevestigd worden. Eind augustus 
exporteren we alle wijzigingen naar een Excel bestand, zodat we deze file in het online competitieplatform kunnen 
importeren en er dus geen manueel werk meer aan te pas komt. 

 We verwachten dat deze wijzigingen op het einde van het GIP project volledig automatisch kunnen gaan. De 
provincie Oost-Vlaanderen heeft al een gelijkaardig systeem op poten gezet. Als voorbeeld kan je gaan kijken naar 
https://www.youtube.com/watch?v=koEOIdsnRSc. 

 De applicatie kan natuurlijk nog uitgebreid worden, indien we gaandeweg meer mogelijkheden ontdekken. Voor 
elke ontmoeting tussen twee ploegen moet een ontmoetingsformulier ingevuld worden. Hierop moeten alle 
spelers ingevuld staan en wie welke wedstrijd speelt. Ook dit proces zou deels kunnen geautomatiseerd worden. 

 De betrokken student krijgt de nodige vrijheid om dit allemaal te verwezenlijken. Het systeem moet wel makkelijk 
te onderhouden en gebruiksvriendelijk zijn, zodat we later zelf kleine aanpassingen kunnen doen. Als er 
serverruimte en/of software dient aangekocht te worden, dan voorziet de PBA dit in samenspraak met de student. 
Luc zal hem/haar continu ondersteunen en helpen waar nodig.  

http://www.badminton-pba.be/Badminton/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=182&Itemid=297
https://www.youtube.com/watch?v=koEOIdsnRSc
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Ben jij een leerkracht op een school waar dit soort projecten toegejuicht wordt, aarzel dan niet contact op te 
nemen. Luc wil graag meer uitleg komen geven of vragen beantwoorden. Voor info kan je hem bereiken via 
luc.bal@aquafin.be of via 0476/ 96.79.78. 

 Alvast bedankt voor jullie tijd en hopelijk kunnen we tot een positieve samenwerking komen. 

 

 

IInnsscchhrriijjvveenn  vvoooorr  PPrroovviinncciiaallee  KKaammppiiooeennsscchhaappppeenn  vvoooorr  vvoollwwaasssseenneenn  oopp    

55  eenn  66  nnoovveemmbbeerr  ––  LLiinnddaa  SScchhiippppeerrss  
  
Beste club, bestuurder, verantwoordelijke, speler, ouder, 
 
Op zaterdag 5 en zondag 6 november 2016 gaan de jaarlijkse provinciale kampioenschappen voor 
volwassenen door. De dubbels worden op zaterdag gespeeld, de gemengd dubbels op zondag. De enkels 
lopen over beide speeldagen. Deze kampioenschappen staan open voor alle spelers, aangesloten bij een 
Antwerpse badmintonclub. 
 
Het tornooi vindt plaats in de Gemeentelijke Sporthal, Rooienberg 58, 2570 Duffel. Het inschrijvingsgeld 
bedraagt 7€ per discipline. De loting gaat door op woensdag 26 oktober. De referee is dhr. Marcel 
Pierloot. 
 
 Je kunt met vragen steeds terecht bij linda.schippers@skynet.be. Inschrijven kan nog tot vrijdag 21 
oktober via deze link http://www.badmintonvlaanderen.be/. We hopen jullie talrijk te mogen ontmoeten 
op 5 en 6 november voor een spetterend tornooi met sportieve en spannende wedstrijden. 
 
 Sportieve groeten, 
 Linda Schippers 
 PBA Tornooicommissie 
 
 

NNiieeuuwwss  vvaann  ddee  PPBBAA  sseelleeccttiiee    ––    PPaattrriicckk  BBrrooeecckkxx  
 

YBJM Zilver Dibad – een kort verslagje 

Een mooie groep PBA selectiespelers was present  op het eerste zilveren tornooi van het nieuwe seizoen. 
Gastheer voor dit tornooi was de gemeente Dilsen-Stokkem in Limburg. 

Laat ons hier even de opmerkelijkste resultaten samenvatten. 

Bij onze jongsten (-11) sprongen vooral de resultaten van Matts en Tammi in het oog. Samen in de mix haalden ze 
de halve finale die pas in 3 sets werd verloren van de latere winnaars. In het dubbel deed Tammi nog beter en kon 
ze zelfs als winnaar het tornooi afsluiten. Dikke proficiat ! 

Bij de -13 konden Robbe, Simon, Femke hun enkel poule winnen. In de dubbels speelden Arnav en Lars een sterk 
tornooi en moesten ze zich pas na 3 sets in de halve finale gewonnen geven. Ook Robbe en Michiel hadden dan al 
een mooi resultaat behaald tegen de latere winnaars. In de mix waren Hanlin en Kaat dan weer goed op dreef en 
verloren maar nipt van de finalisten. 

Merel en Laura haalden mooi de halve finale in het dubbel bij de -15. In het enkel geraakte Jens knap tot in de 
halve finale. Dé prestatie van het weekend kwam van Eubil, die na 4 gewonnen wedstrijden de finale mocht 
spelen. Het werd een spannende wedstrijd, die Eubil na een 22-20 in de derde set als winnaar kon afsluiten. 
Knappe prestatie ! 

mailto:luc.bal@aquafin.be
tel:0476%2F%2096.79.78
mailto:linda.schippers@skynet.be
http://www.badmintonvlaanderen.be/sport/tournament.aspx?id=DAF4CE0D-6E04-4C10-8597-09B2F658017C
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Alle PBA’ers hebben hun beste beentje voorgezet. We zullen dit seizoen ongetwijfeld nog mooie resultaten 
kunnen optekenen ! 

Patrick B.  

 

Nabeschouwing tornooi YBJM brons te Gits 

Onze PBA-selectie kreeg één van de verste verplaatsingen van het seizoen voorgeschoteld. Gits in West-
Vlaanderen was de place-to-be. 

Bij de -11 had PBA 4 jongens afgevaardigd. Viktor won met veel overwicht 2 wedstrijden in het enkel. Ook zijn 3de 
wedstrijd speelde hij meer dan verdienstelijk, want hij moest pas na 3 sets zijn meerdere erkennen in de latere 
winnaar. Ook Rune trof trouwens de latere finalist in de poule. Mooie resultaten van onze jongste deelnemers ! 
Tweedejaars Matts en Kyan konden hun poule winnen. In de halve finale verloor Matts slechts nipt van de latere 
winnaar. Gelijkaardig verhaal voor Kyan. In het dubbel deden de PBA-ers het ook voortreffelijk. Zo goed zelfs dat 
onze eerstejaars -11 het in de finale mochten opnemen tegen onze tweedejaars -11. Een volledige “rode” finale 
dus, die na een felle wedstrijd nipt gewonnen werd door Matts en Kyan. Proficiat allemaal ! 

6 jongens ook bij de -13. Michiel en Robbe wonnen in hun poule telkens 2 wedstrijden, maar het was Arnav die 
zijn als winnaar van zijn poule door mocht naar de volgende ronde ! In het dubbel was het duo Robbe-Michiel ook 
weer goed op dreef want ze haalden met gemak de halve finale. 

De -15 dan.  Samarth kon 2 wedstrijden in de poule winnen. Mats won alle poule wedstrijden en miste maar net 
de finale na 2 keer 22-20. Jammer ! Dat Laura en Merel een sterk duo vormden wisten we al langer, en dat 
bewezen ze ook weer hier: ze wonnen verdiend het tornooi. Proficiat ! Merel deed deze prestatie trouwens ook 
nog een keer over in het enkel ! 

3 x goud, 1 x zilver en 3 x brons. Een mooi resultaat om mee thuis te komen ! 

Patrick B. 

 

Georges Rogiers tornooi 2016 – een voltreffer ! 

De sporthal in Borgerhout kleurde weer rood het afgelopen weekend voor ons eigen bronzen tornooi in het 
YBJM-circuit. We mochten heel wat inschrijvingen noteren waardoor het geen sinecure was om alle wedstrijden 
ingepland te krijgen. Desalniettemin zijn alle wedstrijden kunnen gespeeld worden met maar weinig vertraging. 
Bedankt aan iedereen die mee geholpen heeft met de organisatie ! 

Ook sportief was het een voltreffer met heel veel spannende wedstrijden in een sportieve sfeer. 

Enkele PBA-spelers namen voor het eerst deel aan een tornooi in het YBJM-circuit, dus hier en daar stonden de 
zenuwen toch een beetje gespannen.  

Bij de minibad gaven Mats, Ferdinand en Mathis het beste van zichzelf. Mathis haalde zelfs de finale die maar 
heel nipt (2 keer 15-14) werd verloren. Knap ! 

Onze jongens -11 waren het best vertegenwoordigd met maar liefst 12 deelnemers. Viktor, Kyan en Matts wisten 
hun poule te winnen. Viktor bereikte de halve finale en Kyan en Matts haalden beide zelfs de finale. Hier was 
Matts de sterkste. Super toch, 2 PBA’ers op het podium ! Ons eerstejaars-duo Rune en Viktor bewees ook nu 
weer dat ze in prima vorm verkeren: weeral finale gespeeld ! Dat belooft voor de toekomst … 

Leuk ook dat we weer eens 3 PBA-meisjes bij de -11 aan het werk konden zien. 

Robbe, Jen, Hanlin, Thomas en Lars wisten bij de jongens -13 hun poule te winnen. Hanlin haalde later de 
kwartfinale, maar het was Jen die doorstootte tot de finale en deze bovendien nog knap kon winnen ook!  Nadien 
bereikten Hanlin en Simon samen in het dubbel ook al de halve finale. Goed bezig ! 

Ook bij de -13 mochten 2 PBA-meisjes een halve finale op hun palmares schrijven: mooi gedaan van Khushi en 
Marie. 
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De -15 dan. Lars, Robbe en Mats konden hun poule winnen. Mats stoomde nadien onverstoord door tot de finale 
die hij verdiend won. Een indrukwekkend parcours ! In het dubbel zat de loting voor Lars en Bjorn niet mee, want 
ze moesten al direct tegen de latere winnaars aan de slag. Robbe en Mats daarentegen haalden ook nu weer de 
finale. Er zijn nog zekerheden in het leven … 

Laura en Merel wonnen beiden hun poule en mochten het nadien tegen elkaar opnemen in de halve finale. Merel 
was iets sterker en mocht als winnaar het tornooi afsluiten. Mooi ! 

Heel veel rood op het podium dus : een dikke proficiat aan iedereen ! 

Heel veel dank ook aan coaches Gert, Flore en Jerry: zij hadden hun handen vol maar hebben ongetwijfeld  
bijgedragen tot dit mooie resultaat ! 

Patrick Broeckx 

 

KKaalleennddeerr  JJeeuuggddcciirrccuuiitt  SSeeiizzooeenn  22001166--22001177    ––    KKaatthhlleeeenn  DDuurréé  

 

    Club Sporthal 
Aantal 
velden 

-9 -11 -13 -15 -18 Dubbels 

OKT zo 30   JCC  Noorderwijkse BLOSO Herentals 15       JD-MD 

NOV vr 11  JCC Olve Den Willecom Edegem 12       GD 

 za 26  JCC  De Klamp  Edusport Merksem 12           JD-MD 

 JAN zo 22  JCC  Zwijndrecht Sporthal Zwijndrecht 12         JD-MD 

 za 28  JCC  Klein Boom Sporthal Klein Boom 14      JD-MD 

MRT zo 05  
  JCC  De Nekker- niet 

bevestigd  
 De Nekker, Mechelen   11            

JD-MD 

 za 25   JCC  Bacss   Edusport Merksem  12            JD-MD 

APR  zo 02   JCC  Waverse Bruultjeshoek, OLV Waver 14         JD-MD 

 zo 23  JCC  Plumula   ‘t Breeven, Bornem 12       JD-MD 
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VVeerrssllaaggeenn  JJeeuuggddcciirrccuuiitt  SSeeiizzooeenn  22001166--22001177    ––    KKaatthhlleeeenn  DDuurréé  

 
Verslag JCC BD Opslag 

Na verschillende jaren in De Nekker hebben we onze jeugdontmoeting terug in de sportarena in Walem 
georganiseerd. Omdat we daar slechts over 6 velden beschikken konden we maar 3 leeftijdscategorieën laten 
doorgaan. De ouderen hebben meer mogelijkheden om te spelen en daarom kiezen we resoluut voor de 
jongsten. 

De minibad reeks is nu uitgebreid naar min10. Hierdoor moesten sommige spelers terug met een kleine racket 
spelen en dat was wel aanpassen. Zeer aandachtige toeschouwers hebben een 4-tal spelers opgemerkt met een 
normale racket. We hebben hen een middelgroot model geleend. 

Met een bezetting van 11 spelers per veld hebben we een lichte stijging van de veldbezetting. Met 3 afzeggingen 
op voorhand en slechts één onaangekondigde afwezigheid hebben we alle wedstrijden kunnen spelen zoals 
voorzien. Iedereen was meer dan op tijd aanwezig. Hierdoor konden de reeksen steeds op tijd beginnen. 

Verleden jaar moesten we jongens teleurstellen omdat we geen partner hadden voor hen.  Dit jaar moesten we 
meisjes teleurstellen. Hopelijk hebben we volgend jaar een gezond evenwicht. 

De wedstrijden van de minibadders en de min11 werden bijna uitsluitend door onze vrijwilligers begeleid. De min 
13 deden veel zelfstandig, met hier en daar ouders of begeleiders die hielpen om alles in goede banen te leiden.  

Alle jongeren gaven het beste van zichzelf en dit resulteerde in een dag vol met uiterst spannende wedstrijden, 
lange rally’s, ……. gewoon genieten!  

In een periode waar de referees in andere sporten niet meer respectvol worden behandeld. Waren we vandaag 
enorm verast door de manier hoe goed onze jonge badmintonnertjes omgaan met fair-play. 

Dank u aan alle spelers, begeleiders, ouders, tellers, … voor een sportieve topdag.  

Categorie Winnaar Club 

Minibad J Van Opstal Alex BC Klein Boom 

Minibad M Verstappen Janne Noorderwijkse BC 

11MEA Van Wonterghem Tammi BC Zwijndrecht 

11MEB Latré Nette BD Opslag vzw 

11JEA Matthys Ruben Geelse BC 

11JEB Martens Thyago Plumula BC 

11GDA 
Assemiouni Joaquin BC Zwijndrecht 

Van Wonterghem Tammi BC Zwijndrecht 

11GDB 
Khimani Annisha Olve 

Martens Thyago Plumula BC 

13MEA Van Vaerenbergh Nele BD Opslag vzw 

13MEB De Jonghe Yeal Olve 

13JEA Van Criekinge Tristan Rita Serveert 

13JEB Deheyder Gil Noorderwijkse BC 

13GDA 
Van Hoof Julie BC Zoersel vzw 

Nishant Shah AIB 

13GDB 
De Jonghe Yeal Olve 

Deheyder Gil Noorderwijkse BC 

 

De eerste spelers worden naar de A-reeks verhoogd, na hun prestatie op PBA-JCC-BD Opslag: 
 

50497278 Martens Thyago Plumula BC 2006 11JEB 

50533355 De Jonghe Yeal OLVE 2004 13MEB 

50816144 Deheyder Gil Noorderwijkse BC 2004 13JEB 
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JJeeuuggddcciirrccuuiitt  SSeeiizzooeenn  22001166--22001177    ––    KKaatthhlleeeenn  DDuurréé  

 

Opm !  De leden van 2007 spelen normaal mee met -10. (in 2016) Alleen de betere leden die in 2007 spelen 

mogen ook bij de -11 spelen. Als ze nu met -11 spelen, dan moeten ze de volgende jeugdcircuits (OLVE en De 
Klamp) ook bij de -11 spelen. 
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1144ee  PPBBAA  RReeccrreeaanntteenntteeaammoonnttmmooeettiinngg!!  ––  HHuuggoo  VVaann  ddee  WWyynnggaaeerrtt  
 

14e PBA Recreantenteamontmoeting! 

Op zondag 8 januari 2017 

 van 12 tot 19 uur 

Plaats van gebeuren: 

Sporthal “ ZWIJNDRECHT “ ! 

Fortlaan 10 te 2070 Zwijndrecht 

 

Een team heeft een naam (liefst iets ludiek) en bestaat uit 2 heren en 2 dames, 

allen met een R-statuut (recreantenstatuut). Men hoeft dus geen lid te zijn van 

Badminton Vlaanderen. 

Per ronde speelt elk team tegen 2 andere teams: eerst 1HD en 1DD en daarna 

2GD tegen een ander team. Op het einde van iedere ronde wordt een nieuwe 

gevormd in functie van de sterkte van de teams. Ook een verliezend team heeft er 

belang bij zoveel mogelijk punten te scoren. Elk lid van een team speelt dus 2 

wedstrijden per ronde zodat op het einde van de dag iedere deelnemer minstens 

6 wedstrijden heeft afgewerkt. 

Er wordt gespeeld naar twee games van 21 punten zonder verlenging. Na 
elke ronde is een pauze voorzien van 10 minuten. Op het einde is een prijs 
voorzien voor de winnaars. 
 
Er worden maximaal 24 teams toegelaten. Er is ook een gratis tombola 
voorzien. 
Het inschrijfgeld bedraagt €20 per deelnemend team en is ter plaatse te 

betalen door de teamverantwoordelijke. 

Inschrijven kan bij Hugo Van de Wyngaert uitsluitend per e-mail via het adres 

hugo.vandewyngaert@skynet.be met vermelding van de teamnaam. Een club kan 

meer dan één team inschrijven! 

De sluitingsdatum van de inschrijvingen is dinsdag 3 januari 2017. 

Alle teams worden op 8 januari om 11u30 in de sporthal verwacht. Be there! 

 
 
 

mailto:hugo.vandewyngaert@skynet.be
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JJeeuuggddccoommppeettiittiiee  ––  SSiigguurrdd  DDiieelleemmaann  

Wedstrijdinformatie over de jeugdcompetitie 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  

Wedstrijdinformatie over de seniorencompetitie 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 seniorencompetitie zijn deels aangepast. Wil je er 
meer over weten? Klik hier. 

 
 

RReeccrreeaanntteennoonnttmmooeettiinnggeenn  ––  HHuuggoo  VVaann  ddee  WWyynnggaaeerrtt  

Informatie rond recreantenontmoetingen is terug te vinden op: 
PBA website en/of Badminton Vlaanderen. Inlichtingen rond alle recreantenzaken 
kan je steeds krijgen via hugo.vandewyngaert@skynet.be. 
 

 

VVoollwwaasssseenneennccoommppeettiittiiee  ––  LLuucc  BBaall  

Wedstrijdinformatie over de volwassenencompetitie 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. 
 
 
 

KKaalleennddeerr  BBaaddmmiinnttoonniinnssttuuiivveenn  ––  TTaammaarraa  GGeeeerraaeerrttss    
 
 

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 2de 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).  

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! 

 

http://www.badmintonvlaanderen.be/sport/events.aspx?id=1318F418-2F2C-4863-8448-CE777CDE087F&tlt=2
http://www.badmintonvlaanderen.be/sport/events.aspx?id=1318F418-2F2C-4863-8448-CE777CDE087F&tlt=1
http://www.badmintonvlaanderen.be/sport/events.aspx?id=1318F418-2F2C-4863-8448-CE777CDE087F&tlt=1
http://www.badmintonvlaanderen.be/sport/events.aspx?id=1318F418-2F2C-4863-8448-CE777CDE087F&tlt=3
mailto:sigurddieleman@gmail.com
http://www.badmintonvlaanderen.be/sport/event.aspx?id=1F129FF1-6E13-468A-A7F8-5A54235542BF&event=2
http://www.badmintonvlaanderen.be/sport/event.aspx?id=1F129FF1-6E13-468A-A7F8-5A54235542BF&event=3
mailto:vandenheuvel.luc@skynet.be
http://www.badminton-pba.be/Badminton/files/PBA/competitie/volwassenencompetitie/2015-2016/PBASeniorencompetitiereglement2016.pdf
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/sport/events.aspx?id=E168090A-EF2C-4277-A217-D95930B1A8CB&tlt=2
http://www.badmintonvlaanderen.be/sport/events.aspx?id=E168090A-EF2C-4277-A217-D95930B1A8CB&tlt=1
http://www.badmintonvlaanderen.be/sport/events.aspx?id=E168090A-EF2C-4277-A217-D95930B1A8CB&tlt=3
mailto:luc.bal@aquafin.be
http://www.schoolsport.be/Antwerpen/activiteit.aspx?site=2&ID=474&onderwijs=1&soort=&kern=&aard=&categorie=
mailto:tamara@badmintonvlaanderen.be
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RReeccrreeaanntteennoonnttmmooeettiinngg  RRiittaa  SSeerrvveeeerrtt  ––  NNiieellss  AAnntthhoonniisssseenn    
 

 

OPMERKING: Gelieve nota te nemen van de juiste , zaterdag 26 november, datum. 
Gelieve ons te verontschuldigen voor de verspreiding van flyers met een andere, verkeerde, datum  

 
inschrijvingsformulier 

Datum Locatie 
07-12-16 Mechelen, De Nekker, Nekkerspoel-Borcht 19 
21-12-16 Westerlo, De Beeltjens, Kasteelpark 6 
11-01-17 Rijkevorsel, De Valk, Kruispad 2 
01-02-17 Boom, KAG, J.F. Willemstraat 
08-02-17 Zwijndrecht, Gem. sporthal,Fortlaan 10 
08-03-17 Wijnegem, Gem. sporthal, Kasteellei 67 
19-04-17 Hoevenen, Attenhoven, Kerkstraat 87 
26-04-17 Bonheiden, Berentrode, Grote Doelstraat 1B 
03-05-17 Merksplas, Gem. sporthal,Hofeinde 1 
17-05-17 O.L.V.-Waver, Bruultjeshoek, Watervelden 14 
24-05-17 Arendonk, Bemdhal, Diepenbeemd 14 
07-06-17 Kontich, De Nachtegaal, Duffelsesteenweg 145 
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PPBBAA  BBooeetteess  22001166--22001177  

Boetes worden uitgedrukt in boetepunten. De waarde van een boetepunt is door de Belgische 
Badminton Federatie, vastgelegd op €1,95 (sinds 28/6/16). 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 € 9,75.  terug  
 

VOOR VOLWASSENENCOMPETITIE 

Nr. Beschrijving Art. BP € 

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

*** 100 195,00 

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

23,2 15 29,25 

3 
Terugtrekken van een ploeg tussen de uitgave van de competitiekalender en de 
eerste te spelen ontmoeting 

23,3 30 58,50 

4 Terugtrekken van een ploeg tijdens de competitie 23,4 40 78,00 

5 Misbruik of valse verklaringen i.v.m. kalender- wijzigingen en uitstel 27/28 50 97,50 

6 Niet deelnemen met een volledige ploeg aan eindtornooien & testontmoetingen 34/35 50 97,50 

7 Opstellen van een niet-speelgerechtigde speler 44 30 58,50 

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

57 5 9,75 

9 Foutief opstellen van een speler 58 20 39,00 

10 Foutief samenstellen van een ploeg 58 20 39,00 

11 Onverwittigde forfait 63,3 30 58,50 

12 Verwittigde forfait - minstens 48 uur vóór het voorziene aanvangstijdstip 63,3 20 39,00 

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

14 Te laat invullen van de detailuitslag op www.toernooi.nl 75,8 10 19,50 

15 Te laat bevestigen van de detailuitslag op www.toernooi.nl 75,8 10 19,50 

16 Niet aanduiden van een wedstrijdleider 80,5 5 9,75 

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

80,5 5 9,75 

 
 

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 97,50 

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

23,2 12 23,40 

3 
Terugtrekken van een ploeg tussen de uitgave van de competitiekalender en de 
eerste te spelen ontmoeting 

23,3 17 33,15 

4 Terugtrekken van een ploeg tijdens de competitie 23,4 30 58,50 

5 Misbruik of valse verklaringen i.v.m. kalender- wijzigingen en uitstel 26/27 25 48,75 

6 Opstellen van een niet-speelgerechtigde speler 33 15 29,25 
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EDDY VERBIST 
Wedstrijd- 
functionarissen 
0498/ 40.28.90 
eyyi.verbist@skynet.be 

7 Foutief opstellen van een speler 44 10 19,50 

8 Foutief samenstellen van een ploeg 44 10 19,50 

9 Onverwittigde forfait 54,3 15 29,25 

10 Verwittigde forfait - minstens 48 uur vóór het voorziene aanvangstijdstip 54,3 10 19,50 

11 Onvolledig, foutief of onduidelijk invullen of verlies van een ontmoetingsformulier 64,5 2,5 4,86 

12 Te laat invullen van de detailuitslag op www.toernooi.nl 64,7 5 9,75 

13 Te laat bevestigen van de detailuitslag op www.toernooi.nl 64,7 5 9,75 

14 Niet aanduiden van een wedstrijdbegeleider 63,3 10 19,50 
 

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.  

 

 

 

 

PPBBAA  BBeessttuuuurr  &&  mmeeddeewweerrkkeerrss  

Dagelijks Bestuur PBA vzw 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Commissievoorzitters PBA vzw  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

LINDA SCHIPPERS 
Voorzitter / JCC / Website 

/ Tornooien / Reglementen 
03/321.82.29 
linda.schippers@skynet.be 

PATRICK BROECKX 
Secretaris / Communicatie 

Jeugdtrainingscommissie 
0472/ 29.27.41 
patbroeckx@hotmail.com 

IRIS HEYMANS 
Ondervoorzitter 
 / Communicatie & PR 
 0493/ 18.09 01 
iris.heymans@gmail.com 

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

HILDE SYMONS 
Klassement-Ass.Sport- 
en Jeugdcommissie 
015/ 41.00.68 
hilde.symons@skynet.be 

ALEX SCHNABEL 
IPJO & Scouting Jeugd- 
trainingscommissie 
0476/ 44.46.98 
alex.schnabel@telenet.be 

LUC BAL 
Volwassenencompe- 
titie / Sportcommissie 
0472/ 96.79.78 
luc.bal@aquafin.be 

LUTGARDE SYMONS 
Vergaderzalen / Sportcom. 
Dames / Gemengd Compet 
015/ 55.97.59 
lutgarde.symons@skynet.be 

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

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

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

mailto:eyyi.verbist@skynet.be
mailto:linda.schippers@skynet.be
mailto:patbroeckx@hotmail.com
mailto:iris.heymans@gmail.com
mailto:hugo.vandewyngaert@skynet.be
mailto:hilde.symons@skynet.be
mailto:alex.schnabel@telenet.be
mailto:luc.bal@aquafin.be
mailto:lutgarde.symons@skynet.be
mailto:liliane.meeusen@gmail.com
mailto:sigurddieleman@telenet.be
mailto:vandenheuvel.luc@skynet.be
mailto:vandenheuvel.luc@skynet.be
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Medewerkers PBA vzw 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 
 
 
 

Inschrijvingsformulier 
Recreantenontmoeting Rita Serveert 

       p 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

terug 

LIESBET PEETERS 
PBA Zaal-  
verantwoordelijke  
0499/ 23.55.74 
liesbetpeeters@telenet.be 

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

LIESBET PEETERS 
PBA Zaal-  
verantwoordelijke  
03/ 889.92.63 
liesbetpeeters@telenet.be 

FILIP MAES 
Website beheerder 
 
03/ 322.05.23 

filipke.maes@gmail.com 

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

KATHLEEN DURÉ 
Jeugdcircuit  
  
03/ 888.54.08 
kathleendure@hotmail.com   
NOG 

EDDY VERVAET 
Editor Website 
& Infobrief 
03/449.98.26 

vervaeteddy@gmail.com 

http://www.janvanbouwel.be/
mailto:liesbetpeeters@telenet.be
mailto:marijke.verbessem@gmail.com
mailto:liesbetpeeters@telenet.be
mailto:filipke.maes@gmail.com
mailto:marc.vermeir4@telenet.be
mailto:marc.vermeir4@telenet.be
mailto:vervaeteddy@gmail.com

