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Voorwoord – Iris Heymans
Beste spelers en sympathisanten,

Je merkt er helemaal nog niet veel van, maar het is al mei !!!!!
De competities zijn afgelopen, de paasvakantie is voorbij. Er staan nog enkele lange weekends voor de deur, en als
dat allemaal voorbij is, komt ook de zomer eraan – normaal gezien toch – en natuurlijk ook een deugddoende
vakantie
Voor de nieuwsbrief wordt het nu al even een sabbat-moment
Dit is weeral de laatste voor het seizoen 2016 – 2017. Wat is het weer voorbij gevlogen zeg
Voor sommigen wellicht een super (badminton-)seizoen, voor anderen misschien iets minder. Hopelijk niet teveel
blessures of dergelijk en toch veel plezier beleefd
Kortelings wordt het dan voor de besturen alweer tijd om aan het volgende seizoen te gaan denken, planningen,
competitieploegen samenstellen, de nodige gegevens doorgeven aan de bevoegde instanties, enz…
En dan kan voor ons het puzzelen aan de kalenders wederom van start gaan. Voor de bevoegde commissies een
zware taak, waar vele zomerdagen aan gespendeerd dienen te worden. Een hele opdracht om te trachten zoveel
mogelijk aan ieders noden te voldoen. Dank voor de mensen van die commissies die hun tijd daarin steken !!!
Het is echt geen simpele opdracht
Aan allen wensen wij dan nu reeds een deugddoende, zonnige periode toe! Voor de studenten eerst nog goede
resultaten tijdens de examens en dan een deugddoende zomervakantie

Iris Heymans
Ondervoorzitter 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
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.
Badminton Vlaanderen is op zoek naar nieuwe referees. Voor verdere info van de opleiding klik je hier.

Volg ons ook via Facebook!!!
Nieuws van de PBA selectie – Patrick Broeckx
Toptornooi in Edegem/Kontich
In het paasweekend stond in Edegem en Kontich het gouden JOT tornooi op de kalender. Zoals andere jaren was
ook deze editie weer een prachteditie: vlekkeloze organisatie en een heel sterk deelnemersveld. Ik denk dat we
mogen stellen dat we hier de Europese top aan het werk konden zien.
Tof dus dat ook enkele van onze PBA-selectiespelers hier mochten deelnemen !
Een overzichtje van de prestaties :
Bij de -11 hadden we maar liefst 4 vertegenwoordigers bij de jongens enkel: Viktor, Quinten, Rune en Jelle. Een
hele ervaring voor iedereen en één deelnemer die verder mocht naar de kwartfinale: Viktor. Daar was hij duidelijk
te sterk voor een Franse jongen, zodat hij op maandag mocht terugkomen voor de halve finale. Ondanks stevige
tegenstand was de Portugese tegenspeler net iets sterker. Wat een knalprestatie Viktor ! Ook in de mix haalde
Viktor samen met Lieke (W-Vl) de kwartfinale, een even goeie prestatie kwam ook van Rune samen met Fae (Lim).
In de dubbel vonden we onze traditionele duo’s terug: Quinten/Jelle en Rune/Viktor. De 5 ingeschreven duo’s
mochten het in één grote poule tegen elkaar opnemen. Uiteindelijk eindigden Rune en Viktor 4de en Quinten en
Jelle 5de.
Jen, Lars, Matts en Femke bij de -13. Matts als eerstejaars deed het verre van slecht: zowel in het enkel als in het
dubbel kon hij in elke wedstrijd een meer dan behoorlijk aantal punten scoren. Dat belooft het beste voor de
volgende editie ! Lars maakte het in de poule zijn Franse en Deense tegenspelers niet gemakkelijk. Net niet
voldoende om door te gaan. Jen won wel knap de beide wedstrijden in de enkelpoule, maar in de volgende ronde
was een Franse jongen net iets sterker. In het dubbel samen met Jonah (Lim) werd een knappe en razend
spannende 3-setter afgeleverd. De 3de set werd nipt met 22-20 verloren: jammer !! Jen en Femke samen in de mix
kregen in de eerste ronde een zware boterham voorgeschoteld: een Russisch duo dat later zowat in alle
disciplines de finale haalde. Toch werd het een mooie wedstrijd met knappe rally’s, goed samenspel en veel inzet.
Femke kon in de poule enkel één wedstrijd winnen zodat ze ook mocht doorgaan naar de volgende ronde, maar
daar was een Franse te sterk.
De -15 dan. Ondanks stevig weerwerk slaagden eerstejaars Michiel, Hanlin en Kaat er niet in de volgende ronde
te halen in het enkel. In het dubbel konden Kaat en Kaat (O-Vl) wél de eerste wedstrijd winnen. Nadien was een
Nederlands duo iets sterker. Bij onze tweedejaars was het Merel die na een gewonnen wedstrijd in de poule
doorstootte naar de volgende ronde. Daar werd verloren van een Kroatische. In het dubbel hadden Lars en Bjorn
het niet getroffen met de loting: een Duits duo dat later de halve finale haalde was te sterk.
Onze “oudsten” dan : -17. Steffi leverde weer knappe prestaties af: in het dubbel samen met Kirsten (Lim) werd
knap de halve finale gehaald. Tegenstanders waren een Russisch duo dat nadien de finale won. Na winst tegen
een Duitse en Kroatische in het enkel werd knap de 3de ronde gehaald. Daar moest ze het opnemen tegen de
latere winnaar uit Brazilië. Ine en Evelien konden hun eerste partij in het enkel en dubbel niet winnen, maar
cadeau hebben hun tegenstanders het zeker niet gekregen.
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Bedankt spelers voor jullie inzet, bedankt trainers voor jullie top coaching! Bedankt ook mensen van de
organisatie: het was weer super !
PB

Veel podiumplaatsen op het YBJM tornooi van Buggenhout !
Met liefst 30 spelers was PBA heel goed vertegenwoordigd op het bronzen tornooi van Buggenhout. Leuk om nog
even te vermelden dat de organisatie van het tornooi in handen was van onze trainer Fré. En het moet gezegd,
samen met zijn Buggenhoutse collega’s heeft hij ervoor gezorgd dat het tornooi vlekkeloos verliep : top !
Iedere individuele speler vermelden zou een te lang verhaal worden, daarom beperken we ons tot de meest
opvallende resultaten. Dat neemt natuurlijk niet weg dat iedereen het beste van zichzelf heeft gegeven !
Misschien beginnen bij de allerjongsten. Mats wist knap 2 van de 3 wedstrijden te winnen, maar het was Flint die
de finale mocht spelen. Na een spannende 1ste set werd de 2de vlotter gewonnen. Een schitterende gouden
medaille was het resultaat.
Merel speelde bij de -11 en wist haar eerste tegenstander het toch al aardig moeilijk te maken. De meeste van
onze jongens bij de -11 wisten minstens één wedstrijd te winnen. Quinten, Jelle en Rune wisten zelfs hun poule te
winnen. In de volgende ronde was Quinten iets sterker dan Jelle. Dus Quinten naar de halve finale die moest
gespeeld worden tegen die andere PBA’er: Rune. Rune trok aan het langste eind en stootte door naar de finale.
En ook daar was hij de sterkste: na 2 felbevochten sets mocht ook Rune op het hoogste trapje van het podium
gaan staan. Proficiat ! In het dubbel was het duo Quinten-Jelle het best op dreef: zij stootten vrij vlot door tot de
finale. Wéér een medaille dus, deze keer een zilveren !
“Wat ze bij de U10 en bij de U11 kunnen, kan ik ook”, moet Lore gedacht hebben bij de U13, want ook zij zorgde
(zonder setverlies) voor een volgende gouden medaille: schitterend ! Bij de jongens was Thomas goed op dreef:
poulewinst en dan pas 2 rondes verder uitgeschakeld. In het dubbel verloren Matts en Kyan maar nipt van de
latere winnaars.
Het dubbel speelde Lore bij de U15, en deed dat meer dan behoorlijk: een halve finale was het resultaat, waar ze
trouwens nog heel wat andere PBA-meisjes tegenkwam: Femke, Kaat, Laura en Merel. Een Antwerpse finale was
het resultaat: Laura en Merel waren daar net sterker dan Kaat en Kaat (O-Vl). Ook de halve finale van het enkel
kleurde rood met Kaat en Merel. Merel speelde uiteindelijk de finale die in 2 sets werd gewonnen: weeral goud !
Even knappe resultaten bij de jongens: poulewinst voor Robbe, Jen, Bjorn, Lars en Tom. Wat later stonden Lars en
Tom tegenover elkaar in de halve finale. Lars was de sterkste en kon later het tornooi afsluiten in een zinderende
finale. Die werd heel nipt verloren met 15-21, 21-19 en 21-19. Een knappe wedstrijd, jammer dat er een verliezer
moest zijn. In het dubbel trouwens ook weer heel wat PBA’ers in de halve finale. Bjorn en Lars wonnen van Jen en
Jonah (O-Vl), terwijl Hanlin en Lou maar nipt verloren van het eerste reekshoofd. In de finale verloren Bjorn en
Lars in 3-sets, maar toch weeral zilver !
Heel knappe resultaten dus ! Het ziet er naar uit dat de PBA stilaan klaar is voor de IPJO !
PB

Trainingsstage PBA / Klein Boom in de paasvakantie: een succes !
De 3-daagse trainingsstage die PBA samen met Klein Boom organiseerde in de paasvakantie
was een groot succes. De stage was nagenoeg volzet, elke dag waren er minstens 32 spelers
van verschillende clubs die hun beste beentje voorzetten voor een leuke en leerrijke stage.
Heel veel blije gezichten gezien : dat verdient zeker navolging !
De vlotte samenwerking en de goeie ondersteuning door de club geleverd, in combinatie met
goeie trainers van PBA en Klein Boom hebben zonder twijfel bijgedragen tot de goeie reacties.
Als ook jouw club in de toekomst samen met PBA een gelijkaardig kamp wil organiseren in één van de
schoolvakanties, geef zeker een seintje.
In de herfstvakantie kunnen we alvast al een gelijkaardig kamp i.s.m. Molse aankondigen !
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Verslagen Jeugdcircuit Seizoen 2016-2017 – Kathleen Duré
Verslag Jeugdcircuit Bacss 25 maart 2017
Tijdens de voorbereiding op ons tornooi heb ik meerdere keren serieus hard gevloekt. Op de afsluitdatum hadden
we maar 86 inschrijvingen. Graag wil ik alle clubs bedanken die correct op tijd hadden ingeschreven.
Uiteindelijk, 5 dagen na afsluitdatum, zijn de laatste inschrijvingen binnen gerold en zijn we op een mooi aantal
van 130 gestrand, zo’n 10% meer dan vorig jaar.
In totaal hebben we van 20 clubs spelers mogen ontvangen wat best veel is. Vorig jaar stond de teller op 16. Dit
jaar waren er 7 clubs aanwezig die vorig jaar niet ingeschreven hadden, maar ook 2 clubs die er vorig jaar wel bij
waren hebben nu afgehaakt, wat wel een spijtige vaststelling was, dat dit jaar er meer afzeggingen waren dan
vorig jaar, 10 tegenover 5 vorig jaar.
De helft, 5 dus, hadden van tevoren afgemeld, de andere helft de dag zelf, maar 2 spelers hadden niks van zich
laten horen. Dit is heel spijtig en een ware ramp voor de wedstrijdtafel, gelukkig heeft Kathleen dit met brio
opgevangen. Zij heeft er voor gezorgd dat iedere discipline toch is blijven kunnen doorgaan.
Buiten de problemen hierboven geformuleerd werden, liep de tornooidag vlekkeloos, er heerste een ontspannen
sfeer.
Ook positief is dat er geen grote kwetsuren werden vastgesteld, enkel is de EHBO koffer moeten opengaan voor
een klever of een ijszakje voor een verstuikte vinger.
Voor het eerst hebben we ook wedstrijden georganiseerd voor de -10 jarigen. Het was een plezier om te kijken
hoe die kleine spruiten er voor gaan.
Vanaf heden zal deze discipline steeds mee geprogrammeerd staan, want het heeft geen impact op de
terreinbezetting en het geluk van de spelertjes willen we niet ontnemen.
Voor ik overga tot de bedankingen en het overzicht van de winnaars en finalisten, kregen wij minder aangenaam
nieuws over enkele spelertjes die zich hadden ingeschreven.
Zowel aan Inne van Klein Boom als Tammi van Zwijndrecht, wensen wij, ik en het jeugdbestuur van Bacss jullie
veel sterkte en een zeer spoedig herstel zodanig dat we jullie snel terug op een badmintonveld mogen
verwelkomen. Voor de andere zieke kinderen, snel genezen en spijtig dat jullie hierdoor een leuk tornooi hebben
moeten missen. Graag wil ik een bijzonder dank je wel richten aan Kathleen, zij heeft er voor gezorgd dat elke
discipline is kunnen doorgaan, wat niet altijd evident was door late afzeggingen. Maar zij zorgde er steevast voor
dat de open plaatsen door andere spelers ingenomen werden en alzo konden gespeeld worden. Graag wil ik ook
iedereen bedanken die het mogelijk gemaakt heeft dat dit tornooi kon plaatsen vinden, dus bedankt
Bacssbestuur, medewerkers cafetaria, die zorgen voor het lessen van onze honger en dorst, tellers die er blijkbaar
zelf ook van genoten hadden, helpende handen her en der.
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Tenslotte wil ik ook alle ouders en/of begeleiders bedanken om de kinderen te brengen en te ondersteunen voor,
tijdens en na de wedstrijd. Sport is hard, dus winnen is leuk. Maar er ook zijn voor kinderen na een verloren
wedstrijd kan wonderen doen.
Last but not least bedank ik de spelers en speelsters, want zonder hen is er geen Jeugdcircuit mogelijk.
Ik sluit af met te zeggen, ik heb er van genoten en hoop jullie allen ook. Verder vinden jullie hieronder nog een
overzicht met de winnaars en finalisten, die ik hierbij nogmaals proficiat wil wensen en ik hoop alvast de
deelnemers van deze editie ook volgend seizoen (datum zal nog gecommuniceerd worden), terug te mogen
verwelkomen voor het PBA JCC van Bacss.
Bedankt en tot volgend jaar zeker,…..
Met vriendelijke groeten,

Ceuppens Rudy,

Organisatie PBA JCC Bacss

15MDA

Winnaar A
Gandhi Ruday
RABC
Van Dessel Quinten
OLVE
Croes Matts
De Klamp
Shah Samart
BACSS
Huyskens Arne
Herentalse
Verstappen Janne
Noorderwijkse
Annisha khimani
OLVE
Van Hoof Julie
Zoersel
Coppenrath Auren
BACSS
Maerevoet Ine
De Klamp
Sancheti Shaurya
RABC
Virat Gandhi
RABC
Croes Matts
De Klamp
Vancamp Kyan
Klein Boom
Pede Rohan
Rita Serveert
Van Heurck Andres
Rita Serveert
Huyskens Arne
Herentalse
Shah Naivedhya
RABC
Annisha khimani
OLVE
Agrawal Navya
RABC
Shah Sachi
AIB
Sadhani Aarya
RABC
xxx

Finalist A
Croes Flint
De Klamp
Sancheti Shaurya
RABC
Van Dessel Jelle
Klein Boom
Van Heurck Andres
Rita Serveert
Nuijten Alexande
BACSS
De Cuyper Gaelle
De Klamp
xxx
Sadhani Aarya
RABC
Coppenrath Auren
BACSS
Van de Meirssche Réjan Herentalse
xxx
xxx
Van Dessel Quinten
OLVE
Van Dessel Jelle
Klein Boom
Van Heurck Elias
Rita Serveert
Tristan Van Criekinge
Rita Serveert
Reyntjens Maarten
OLVE
Toebosch Jules
OLVE
xxx
xxx
Van Hoof Julie
Zoersel
Gorteman Jenna
Klein Boom
xxx

18MDA

xxx

xxx

Winnaar B
Gandhi Virat
RABC
Tejas Dugar
OLVE
Daneels Lode
Rijkerack
Shah Naivedhya
RABC
Agrawal Navya
RABC
Sanghvi Disha
OLVE
Gandhi Hiya
RABC
Maach Nour
BACSS
Verhaegen Ferdinand
Klein Boom
Lenaerts Mathis
Klein Boom
Kshirsagar Aalap
OLVE
Tejas Dugar
OLVE
Pintens Lander
Rijkerack

Finalist B
Lenaerts Mathis
Klein Boom
Kshirsagar Aalap
OLVE
Pintens Lander
Rijkerack
Aditya Parakh
RABC
Patel Ziya
OLVE
Bonte Kaat
OLVE
Patel Krisha
RABC
Joly Trissa
BACSS
Melis Micah
Brasschaat
Bonami Jef
BACSS
Jinay Jogani
OLVE
Van Haesbroeck Pieter Klein Boom
Maarhi Khimani
OLVE

10JE
11JEA
13JEA
15JEA
18JEA
10ME
11MEA
13MEA
15MEA
18MEA
11JDA
13JDA
15JDA
18JDA
11MDA
13MDA

11JEB
13JEB
15JEB
18JEB
11MEB
13MEB
15MEB
18MEB
11JDB
13JDB
15JDB
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Daneels Lode
xxx

Rijkerack

De Weerdt Nenad
xxx

Klein Boom

OLVE
BACSS
OLVE
OLVE

Patel Ziya
Savani Jiya
Shah Fagun
Agrawal Anvi
xxx

OLVE
RABC
RABC
RABC

15MDB

Patel Esha
Hofmans Mulan
Sanghvi Disha
Vanani Dhyana
xxx

18MDB

xxx

18JDB
11MDB
13MDB

xxx

Verslag van het jeugdtoernooi van Waverse BC op 2 april 2017.
We hebben voor deze editie nog eens terug gekozen voor enkel- en dubbelspel, geen mix. De inschrijvingen
waren echter ongeveer hetzelfde als vorig jaar, mogelijk heeft de paasvakantie dan toch nog voor wat minder
liefhebbers gezorgd. Het verloop van ons jeugdtoernooi is erg goed gegaan, met de medewerking van vele
clubleden van Waverse BC, assistentie van Kathleen ( PBA ) tijdens het toernooi en Christel ( supporter Waverse
BC ) voor het verwerken van de inschrijvingen. Allen bedankt hiervoor !
Minder deelnemers betekent ook financieel minder inkomsten, hieraan gaat de komende jaren toch wel gewerkt
moeten worden om ook dit jeugdtoernooi te laten bestaan. Onze sponsors worden dan ook erg bedankt om het
financieel wat beter te maken. Ook hebben er enkele clubs vergeten in te schrijven, dat scheelt toch wel een
aantal spelers en zou echt vermeden moeten worden ! Het succes van het jeugdcircuit hangt af van de
jeugdverantwoordelijken die zo veel mogelijk spelers warm moeten maken hiervoor en zeker ook inschrijven als
dit aan hen gevraagd wordt… Een systeem dat clubs hieraan herinnert wanner die normaal wel wat spelertjes
hebben voor het JCC, zou handig zijn. Nu is dat op eigen initiatief de juiste persoon van de andere club zoeken en
proberen te bereiken. Er waren dit jaar erg weinig afwezige spelers, daardoor kon alles vlot verlopen met niet al
te veel aanpassingen. Sportplezier was toch wel het voornaamste, uitgezonderd van de vader van een van de
jongste spelertjes die erg moeilijk deed over het verplichte gebruik van een minibad racket. Dat is echter snel
vergeten en we hebben dan ook heel wat leuke foto’s van de spelertjes op onze Facebook pagina gezet. We
blijven echter wel voorstander van mix spelen, de 3 disciplines aanbieden zou misschien toch nog eens
overwogen moeten worden nu er minder inschrijvingen zijn en dus ook vaak minder wedstrijden gespeeld kunnen
worden of poules met meerdere reeksen bij elkaar moeten gevoegd worden om een grotere poule te vormen.
Het Jeugdcircuit blijft een mooie instap voor zo veel spelertjes en zorgt dat de badminton microbe aanslaat, de
spelers blijven groeien en hun weg naar de gewone competitie en toernooivormen nadien vinden !
Peter Kiekens – secretaris Waverse BC
Dit zijn de winnaars en finalisten op het jeugdtoernooi van Waverse BC in 2017 :

10JE
11JEA
13JEA
15JEA
18JEA
10ME
11MEA
13MEA
15MEA
18MEA
11JDA
13JDA

Winnaar A
Van de Vel Mats
t Huirtuits Dropke
Van Dessel Quinten
OLVE
Vancamp Kyan
BC Klein Boom
Nauwelaerts Bram
OLVE
Lemmens Elias
Herentalse BC
De Weerdt Cella
BC Klein Boom
Khimani Annisha
OLVE
Sadhani Aarya
RABC
Schrooten Marie
OLVE
Surana Shikha
RABC
Van Dessel Quinten
OLVE
Van Opstal Alex
BC Klein Boom
Van Dessel Jelle
BC Klein Boom
Vancamp Kyan
BC Klein Boom

Finalist A
Gandhi Ruday
RABC
Van Opstal Alex
BC Klein Boom
Matthys Ruben
Geelse BC
Van Heurck Andres
Rita Serveert
Lemmens Lukas
Herentalse BC
Daems Gitte
t Huirtuits Dropke
xxx
Kshirsagar Gehna
OLVE
Mehta Aanya
BACSS
Van den Eynde Tinne Tornado Lier
xxx
xxx
Savani Darsh
OLVE
Nahata Armaan
OLVE
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18JDA
11MDA
13MDA
15MDA
18MDA

11JEB
13JEB
15JEB
18JEB
11MEB
13MEB
15MEB
18MEB
11JDB
13JDB
15JDB
18JDB
11MDB
13MDB
15MDB
18MDB

Van Heurck Andres
Shah Aarya
Lemmens Elias
Lemmens Lukas
Hofmans Mulan
Khimani Annisha
Sadhani Aarya
Shah Sachi
Schrooten Marie
Mehta Aanya
Surana Shikha
V d Meirssche Réjan

Rita Serveert
OLVE
Herentalse BC
Herentalse BC
BACSS
OLVE
RABC
AIB
OLVE
BACSS
RABC
Herentalse BC

Winnaar B
Lenaerts Mathis
BC Klein Boom
Moris Senne
Waverse BC
Khimani Maarhi
OLVE
Vandekerkhove Brecht
Waverse BC
Hofmans Mulan
BACSS
Sanghvi Disha
OLVE
Gandhi Hiya
RABC
Maach Nour
BACSS
Verhaegen Ferdinand
BC Klein Boom
Lenaerts Mathis
BC Klein Boom
Moris Senne
Waverse BC
Geerts Mauro
Waverse BC
Vanani Pujan
OLVE
Khimani Maarhi
OLVE
Van Criekinge Linus
Rita Serveert
Shah Naivedhya
RABC
xxx
xxx
Verhaegen Karlijn
BC Klein Boom
Vancamp Maya
BC Klein Boom
Moris Arga
Waverse BC
Geerts Lorane
Waverse BC
xxx
xxx

Hofmans Timon
Nauwelaerts Bram
Aarjav Jain
Mehta Aaryan
xxx
xxx
Kshirsagar Gehna
De Weerdt Milla
xxx
xxx
xxx
xxx

/7
BACSS
OLVE
AIB
AIB

OLVE
BC Klein Boom

Finalist B
Verhaegen Ferdinand BC Klein Boom
Sunderji Milan
BC Duffel
De Weerdt Nenad
BC Klein Boom
Geerts Siebe
BC Duffel
Daems Maythe
t Huirtuits Dropke
Vancamp Maya
BC Klein Boom
Moris Arga
Waverse BC
Soens Annelies
Waverse BC
Lenie Quinten
Rita Serveert
De Saeger Julien
Rita Serveert
Patel Bhavya
AIB
Choksi Veer
AIB
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
Vanani Dhyana
OLVE
Sanghvi Disha
OLVE
xxx
xxx
xxx
xxx

Verslag jeugdontmoeting Plumula BC 23-04-2017

Met 140 inschrijvingen uit 23 verschillende clubs gaven we op zondag de aftrap van onze
jeugdontmoeting. Om 8u15 kwamen de eerste spelertjes de sporthal al binnengesprongen, met blije
gezichtjes en vooral met veel zin om zo snel mogelijk het terrein op te vliegen. Om 9u gingen we van
start. Alle leeftijdscategorieën kwamen aan bod, al dan niet door het samenvoegen van A en B-reeks.
Mits enkele onverwachte afzeggingen werd het op sommige momenten nog even puzzelen om alles
opnieuw in de juiste banen te leiden. Het is en blijft een lastige zaak dat spelers op de dag zelf niet
komen opdagen. Dankzij Kathleen werd alles in een mum van tijd opgelost, bij deze ook langs deze weg
een welgemeende MERCI.
Blijkbaar was er bij sommige clubs twijfel ontstaan over de dubbels die met een x werden ingeschreven.
Bij het doorgeven van de beginuren stonden diegenen die zich inschreven met een x nog niet gekoppeld
en hierdoor gingen enkele clubs ervanuit dat er geen partner werd gevonden. Terwijl voor de meeste
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spelers er wel degelijk een partner werd voorzien. Mijn excuses, dit wordt een werkpuntje dat ik
volgend jaar zal vermijden.
Om 19u30 werd de laatste wedstrijd van -18 afgerond en viel het doek over deze editie. Ik durf
voorzichtig stellen dat het een geslaagde jeugdontmoeting was waarbij de spelers met een mooie
medaille en een vrolijke maar vermoeide snoet terug naar huis keerden. De aanloop naar en de dag zelf
was zenuwslopend maar zeker de moeite waard.
Bedankt aan al onze helpers en Kathleen, die heel de dag paraat stonden om te helpen waar nodig om
wedstrijden te tellen, foto’s te maken, de zaal op te stellen en af te breken, coachen, wedstrijdtafel
bemannen,… Zonder hen was het niet mogelijk om deze dag tot een goed einde te brengen.
Groetjes,
Cindy

09JE
11JEA
13JEA
15JEA
18JEA
09ME
11MEA
13MEA
15MEA
18MEA
11JDA
13JDA
15JDA
18JDA
11MDA
13MDA
15MDA
18MDA

11JEB
13JEB
15JEB
18JEB
11MEB
13MEB
15MEB
18MEB
13JDB
15JDB
18JDB
11MDB

Winnaar A
Gandhi Ruday
RABC
Van Dessel Quinten
OLVE
Croes Matts
De Klamp
Nauwelaerts Bram
OLVE
Sandoval Miguel
Rijkerack
Verstappen Janne
Noorderwijkse
Khimani annisha
OLVE
Van Hoof Julie
Zoersel
xxx
Maach Nour
BACSS
Van Opstal Alex
Klein Boom
Van Dessel Quinten
OLVE
Croes Matts
De Klamp
Vancamp Kyan
Klein Boom
Parakh Krish
AIB
Nauwelaerts Bram
OLVE
Leysens Yente
Rijkerack
Sandoval Miguel
Rijkerack
Khimani annisha
OLVE
Sadhani Aarya
RABC
xxx
xxx
Schrooten Marie
OLVE
De Jonghe Yael
OLVE
xxx
xxx

Croes Flint
Van Opstal Alex
Vancamp Kyan
Daneels Lode
Leysens Yente
Verstappen Annabelle
Patteet Merel
Van Vaerenbergh Nele
xxx
Van de Meirssche Réjan
Verhaegen Ferdinand
Lenaerts Mathis
Stuyver Stijn
Patteet Viktor
Ghys Daan
Shah Aarya
Huyskens Arne
Hannes Senne
Van Hoof Julie
Gorteman Jenna
xxx
xxx
Elise De Wulf
Anouk Selleslagh
xxx
xxx

Winnaar B
Melis Micah
Brasschaat
Niels Selleslagh
Zwijndrecht
Jansegers Ian
Plumula BC
Venturini Thibaut
Brasschaat
Patel Ziya
OLVE
Latré Nette
BD Opslag
Gandhi Hiya
RABC
xxx

Finalist B
Lenaerts Mathis
Klein Boom
Verbraecken Jolan
Zwijndrecht
Van Baelen jarne
Spinshuttle
Herman Sander
Brasschaat
Patel Esha
OLVE
Baeyaert Indy
E.B.C.
Elise De Wulf
Zwijndrecht
xxx

Baeyaert Mika
Verbraecken Jolan

Meskens Xander
Huyck Senne

xxx
xxx
xxx

E.B.C.
Zwijndrecht

Finalist A

xxx
xxx
xxx

De Klamp
Klein Boom
Klein Boom
Rijkerack
Rijkerack
Baret
OLVE
BD Opslag
Herentalse
Klein Boom
Klein Boom
Smash
OLVE
OLVE
OLVE
Herentalse
Noorderwijkse
Zoersel
Klein Boom

Zwijndrecht
Zwijndrecht

Plumula
Plumula
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15MDB
18MDB

xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx

Proficiat volgende spelers!
50585649
50115373
50585215
50341588
50364944
50178350
50369865
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Zij zijn na het jeugdcircuit van Plumula A spelers geworden.

Melis Micah
Selleslagh Niels
Jansegers Ian
Venturini Thibaut
Latré Nette
De Wulf Elise
Maach Nour

Brasschaat
BC Zwijndrecht
Plumula BC
Brasschaat
BD Opslag
BC Zwijndrecht
BACSS

11JEB
13JEB
15JEB
18JEB
13MEB
15MEB
18MEB

(2007)
(2005)
(2004)
(2002)
(2005)
(2003)
(2000)

Clubranking na Plumula:
Olve
Klein Boom
RABC
Bacss
Rita Serveert
AIB
De Klamp
Herentalse
Zwijndrecht
Noorderwijkse

947
396
244
242
237
223
213
188
185
169

Plumula
Rijkerack
Tornado Lier
E.B.C.
BD Opslag
Duffel
Waverse
Zoersel
Brasschaat
Geelse

153
140
108
96
92
85
55
52
42
40

Dropke
De Nekker
Spinshuttle
Poona
Smash
Lintse Pluimvreters
Baret
Merksplas
De Pluim
Olympia

38
35
35
21
15
8
7
4
2
0

Bij het afsluiten van dit JCC seizoen, wensen we iedereen te bedanken.
Iedereen wil zeggen, de organiserende clubs, de vrijwilligers, de ouders, de
begeleiders, de trainers, de supporters en allen die niet in vorige categorieën
vervat zijn . Ten slotte, en meest belangrijk, de spelers zonder wie dit alles
niet kon doorgaan. Voor de winnaars nog een hartelijk proficiat en voor de
‘mindere’ winnaars een klopje op de schouder en veel succes gewenst voor
het komende jeugdcircuit, startende in oktober.

Jeugdcompetitie – Sigurd Dieleman
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.

Volwassenencompetitie – Luc Bal
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.
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Recreantenontmoetingen – Hugo Van de Wyngaert
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.

Aan de inrichters van Jeugdcircuit of Recreantenontmoeting ,
Vergeet de onkosten van uw evenement niet aan mij, Hugo, te bezorgen. Dit laat u toe , op het einde
van het jaar, in aanmerking te komen voor subsidies. Vergeet ook niet de Recreantenontmoetingen te
melden aan BadVla met het formulier C901 (kijk bij C910). Dit zorgt er voor dat uw evenement zal
opgenomen worden op hun Website .

Seniorencompetitie – Luc Van den Heuvel
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.

De kampioenen van de PBA Seniorencompetitie 2016-2017
Zaterdag 29 april werden de laatste wedstrijden van de seniorencompetitie gespeeld waarna 90 senioren de
kampioenen vierden tijdens hun feestje.
De winnaars van de gemengde competitie zijn:
Gemengd A : Ver Secundum 1.
Gemengd B : Bacss 5.
Gemengd C : De Klamp.
De winnaars van de heren competitie zijn :
Heren A : Vanlaer Legends.
Heren B : Poona 3.
Heren C : Mistral.
Proficiat aan alle winnaars!
Wil je meedoen aan de seniorencompetitie 2017-2018 vergeet dan niet in te schrijven vóór 15 mei.
Een prettige vakantie en tot volgend seizoen, Luc Van den Heuvel
SENIORENCOMPETITIE
INSCHRIJVINGSFORMULIER SEIZOEN 2017-2018
Wacht niet met inschrijven voor het komend seizoen. Speel je nog graag? Maar zijn de enkelspelen er
te veel aan ! dan is deze competitie wat je zoek !

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 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).
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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
17-05-17
24-05-17
07-06-17

Locatie
O.L.V.-Waver, Bruultjeshoek, Watervelden 14
Arendonk, Bemdhal, Diepenbeemd 14
Kontich, De Nachtegaal, Duffelsesteenweg 145

OLVE Jeugd-badmintonkamp in Kluisbergen – Luc Colijn
zondag 13 tot en met vrijdag 18 augustus 2017
Wat is het?
o Jeugdsportkamp als voorbereiding op het nieuwe seizoen. De nadruk ligt op
badmintontraining (techniek en fysiek), maar we maken natuurlijk ook tijd voor veel ‘fun’. Start zondag
rond 12 u. Einde vrijdag rond 18 u.

Voor wie?
o Alle jeugdspelers van 7 tot 18 jaar die op 1 november 2016 aangesloten waren bij Badminton
Vlaanderen, mogen deelnemen. Er kunnen maximaal 36 spelers deelnemen, dus snel inschrijven
is de boodschap.

Wat kost het?

265,- EUR per deelnemer.

Wat is er inbegrepen?
o 4,5 dag training (5 uur per dag) in de sporthal van domein Kluisbos onder leiding van gediplomeerde
trainers
o Begeleide niet-badminton activiteiten op zondagnamiddag en op donderdagnamiddag. o Alle
maaltijden (eten en drinken) van zondagavond 13/8 tot en met vrijdagmiddag 18/8 (zelf lunch
meebrengen voor de eerste dag).
o 5 overnachtingen in de accommodatie van domein Kluisbos.
o Begeleiding tijdens de avondactiviteiten.
o Kamp T-shirt.

Wat is er niet inbegrepen?
o Vervoer van en naar het kamp. We proberen zo veel mogelijk kostendelend te rijden.
o Zakgeld om iets te eten/drinken buiten de maaltijden, of om tijdens de avondmalen
iets anders te drinken dan water.

Trainers en kampleiding:
o Zal later bepaald worden in functie van examens van de mogelijke trainers. Alle
trainers hebben een trainersdiploma.

Voor het kampreglementen en het inschrijvingsformulier klik je op deze link !
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PBA Boetes 2016-2017
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.
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

195,00

23,2

15

29,25

23,3

30

58,50

23,4
27/28
34/35
44

40
50
50
30

78,00
97,50
97,50
58,50

57

5

9,75

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

20
20
30
20
5
10
10
5

39,00
39,00
58,50
39,00
9,75
19,50
19,50
9,75

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.
1
2
3
4
5
6
7
8

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

Art.

BP

€

***

50

97,50

23,2

12

23,40

23,3

17

33,15

23,4
26/27
33
44
44

30
25
15
10
10

58,50
48,75
29,25
19,50
19,50
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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 wedstrijdbegeleider
Deelnemen a.e. ontmoeting met onvoldoende ploeg (per niet gespeelde wedstrijd)
Administratieve boete

54,3
54,3
64,5
64,7
64,7
63,3

15
10
2,5
5
5
10
5
5

29,25
19,50
4,86
9,75
9,75
19,50
9,75
9,75

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.

PBA Bestuur & medewerkers
Dagelijks Bestuur PBA
LINDA SCHIPPERS
Voorzitter / JCC / Website

PATRICK BROECKX
Secretaris / Communicatie

IRIS HEYMANS
Ondervoorzitter

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

Jeugdtrainingscommissie
0472/ 29.27.41
patbroeckx@hotmail.com

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

NELLY HALSBERGHE
Boekhouding

BRUNO WUYTS
Penningmeester

03/ 235.94.88

014/ 41.63.82
bruno.wuyts@corladvies.be

nelly.halsberghe@telenet.be

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

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

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

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

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

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

EDDY VERBIST
Wedstrijdfunctionarissen
0498/ 40.28.90
eyyi.verbist@skynet.be

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

SIGURD DIELEMAN
Assistent Sportcommissie /
Jeugdcompetitie
03/ 326.27.30
sigurddieleman@telenet.be
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Medewerkers PBA vzw
FILIP MAES
Website beheerder

0472/ 43.91.14
marijke.verbessem@gmail.com

LIESBET PEETERS
PBA Zaalverantwoordelijke
0499/ 23.55.74
liesbetpeeters@telenet.be

MARC
VERMEIR
LIESBET
PEETERS
Financieel
PBA ZaalCommissaris
verantwoordelijke
052/03/
30.55.60
889.92.63
marc.vermeir4@telenet.be
liesbetpeeters@telenet.be

KATHLEEN DURÉ
Jeugdcircuit
Coördinator
0479/ 49.68.47
kathleendure@hotmail.com

EDDY VERVAET
Editor Website
& Infobrief
03/449.98.26

MARIJKE VERBESSEM
PBA Kledij

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

03/ 322.05.23

filipke.maes@gmail.com

vervaeteddy@gmail.com

