
Langs deze weg wil ik, in naam 

van de bestuurders van PBL vzw,  

iedereen een gelukkig Nieuwjaar 

en een voorspoedig 2013 toe-

wensen. 

Onze jaarlijkse algemene verga-

dering is in alle rust goed verlo-

pen. 

De dames en heren competities 

zijn met de nodige problemen 

aan de database van start ge-

gaan.  

Het is toch een beetje vreemd 

dat de clubs die tot en met 15 

december aanpassingen aan de 

kalender kunnen voorstellen, om 

de meest uiteenlopende rede-

nen,  het toch nodig vinden om 

wedstrijden van de eerste com-

petitiedagen te verplaatsen na  

 

de publicatie op de tornooi-

pagina.  

Misschien moeten we hier de 

reglementen iets strikter 

gaan toepassen en sommige  

redenen van uitstel niet meer 

toestaan … 
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1ste  NATIONALE 

Op driekoningendag werd de eer-
ste wedstrijddag van de play-offs 

georganiseerd. 
Saive en W&l na dag één de beste 

papieren om de titel te winnen. 
Webacsa nam een niet zo goed 

start en verloor met 3- 5 van W&L 
en met 2-6 van, uittredend lands-

kampioen Saive. 
Er staan op 10 en 16 februari nog 
twee speeldagen op de agenda. 
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2) Initiatielessen voor  

Recreanten  

 

Z oals al een aantal maal her-

haald… elke club heeft jaarlijks 

recht op vijf  initiatielessen. Clubs 

ontvangen van badminton Vlaande-

ren € 100,00 om vijf lessen te geven 

aan R-spelers. Die lessen mogen 

door een eigen, gediplo 

meerde trainer gegeven worden.  

 

3) Opleiding umpires  

 

J aarlijks begint in de maand fe-

bruari een opleiding tot umpire. 

Als je club een tornooi organiseert is 

het hebben van een umpire in je 

club een verplichting. 

Aanmelden en meer info bij Jeroen 

Hubregsen. 

 

 

4) Tornooiaanvraag seizoen 2013-

2014 indienen voor 28 februari  

 

O rganiseer je een officieel 

tornooi dan moet je tussen 

1 januari en 28 februari je tornooi-

aanvraag indienen. Ook clubs die 

een nieuw tornooi willen organise-

ren moeten een aanvraag indie-

nen. Wens je nog meer informatie 

omtrent het organiseren van een 

tornooi of over de beschikbaar-

heid van de data neem dan con-

tact op met het dienstencentrum 

van Badminton Vlaanderen. 

 Aanvragen die te laat worden in-

gediend worden niet aanvaard. 
 
 

 
 
 

1) Recreantentoelage 
 

V anaf 2013 zullen de subsidies van 

Badminton Vlaanderen naar de 

provinciale verenigingen in het kader 

van Basisopdracht 2 verdeeld worden 

aan de hand van onderstaand dossier. 

De provinciale vereniging draagt clubs 

voor die 1 of meerdere organisaties 

hebben gedaan omtrent recreatieve 

sportbeoefening. De provinciale vere-

niging kan zelf ook een organisatie 

indienen. Naargelang het aantal clubs 

ingediend door de 5 provinciale vere-

nigingen, wordt het subsidiebedrag 

per club bepaald, wat meteen uitbe-

taald wordt aan de desbetreffende 

club. In totaal wordt  er 5000 euro 

verdeeld, met een maximum van 200 

euro per organisatie. Voor 1 club kun-

nen dus meerdere organisaties geno-

teerd worden. 

 

 

 

                                                                                     

I n de jeugdcompetitie zijn al de finalisten gekend. Na de 
voorrondes, die per regio werden gespeeld zullen 12 teams 
in drie leeftijdsgroepen strijden voor de titel van Limburgs 

kampioen teams.  
De finale gaat door op zaterdag 6 april 2013 in Lommel.  

Voor meer info kan je terecht op onderstaande link: 
Jeugdcompetitie PBL 

↖ Bjarni Vanhees, Poona Hoeselt / U12 

         Foto: Jo Guffens  

http://badmintonvlaanderen.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=1887768C-434A-4858-949D-2E10D18BB89F


                                                                             BAV PBL  

Onze tweede Olympiër, Yuhan Tan nam 

het op tegen Eric Pang. Dit werd een 

spannende drie-setter waarbij de eerste 

set na verlengingen naar Pang ging. In 

set twee won Yuhan, met de steun van 

een enthousiast publiek met 21/19 en in 

de beslis-

sende set 

was Yuhan 

de sterkste 

met 21/15 

winst.                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het vrouwendubbel kwamen Jelske 

Snoeck en Sevenine Corvilain in actie na-

mens België. Aan de andere kant van het 

net stonden Selena Piek en Paulien van 

Dooremalen. De Nederlandse dames wa-

ren net te sterk voor het Belgische gele-

gengeidsduo.  

 

In het mannendubbel speelden Freek 

Golinski en Matijs Dierickx  tegen Ruud 

Bosch en Jorrit de Ruiter.  De koppels 

waren redelijk aan elkaar gewaagd, maar 

uiteindelijk wonnen de Nederlanders in 

twee sets. 

 
 

Badmintoninterland         

België - Nederland 

22.12.2012 

N ederland heeft met 3-2 van België 

gewonnen tijdens de badmintonin-

terland in het Antwerpse Deurne. In een 

volledig uitverkochte Arenahal, 

voor ruim duizend toeschou-

wers, wonnen de Belgen de en-

kelspelen en wist Oranje alle 

dubbelspelen naar zich toe te 

halen. 

 

In het gemengd dubbel waren 

Jorrit de Ruiter en Selena Piek te 

sterk voor  Freek Golinski en Jels-

ke Snoeck.  

Daarna was het de beurt aan onze Olym-

piër, Lianne Tan. Ze nam in twee sets 

afstand  van Patty Stolzenbach 

Organisaties PBL 

 

D e BAV PBL vzw is vlot verlopen. De begroting 2013 werd unaniem goedgekeurd. De kampioe-

nen van de afgelopen gemengd competitie werden gehuldigd en de nieuwe dames- en heren-

competitie werd voorgesteld. 

Er werden ook enkel belangrijke mededelingen gedaan die jullie verspreid in deze nieuwsbrief te-

rugvinden. 

De organisaties voor volgend seizoen werden toegewezen. 

De RvB PBL vzw zal tegen de algemene vergadering van 31 mei 2013 de naamsverandering naar 

“badminton Limburg vzw” voorbereiden en de  daarbij horende statuutwijziging te stemming voor-

leggen. 

Organisaties dit seizoen:  · PK jeugd 18-19/5/2013 in Overpelt 

    · AV PBL vzw 31 mei 2013 

Organisaties seizoen 2013 -2014: · Equivalent YYC  Neerpelt 21-22 september 2013 

    · Equivalent B-circuit De Bokkerijder 26 oktober 2013 

    · PK A-D     Bocholt  2-3 november 2013  

       (Tijdens de PK A-D  zullen ook de rolstoelatleten aantreden)  

    · BAV PBL vzw  Heusden-Zolder 20 december 2013 

    · PK jeugd  Overpelt 8-9 februari 2014 

       (Tijdens de PK jeugd zullen ook volgend seizoen de G-sporters aantreden) 

    · IPJO 2014  West-Vlaanderen 17-18 mei 2014 

    · AV PBL vzw  Heusden-Zolder 30 mei 2014 



Op 4 december 2012 werden al de 

bovenlokale federaties, in Limburg, 

uitgenodigd in het provinciehuis om 

tekst en uitleg te krijgen over de ont-

wikkelingen van de interne staats-

hervorming. De boodschap die we 

kregen was niet leuk maar kwam ook 

niet onverwacht. Op 6 juli 2012 werd 

het nieuw "Vlaams decreet houden-

de het stimuleren en subsidiëren van 

een lokaal sportbeleid" goedge-

keurd. 

De toepassing van dit decreet 
gaat vanaf 1 januari 2014 van 
start. 
In dit nieuwe decreet zijn be-
langrijke verschuivingen inge-
bouwd qua bevoegdheden van 
de gemeenten én de provincies. 
Zo wordt de jaarlijkse recht-
streekse werkingstoelage vanuit 
de provincie aan de bovenlokale 
sportverenigingen (= de provin-
ciale comités of de provinciale 
afdelingen van de Vlaamse 
sportfederaties) stopgezet. 
Dit nieuwe Vlaamse decreet is 
geen Limburgse aangelegenheid 

maar een ontwikkeling die al de 
Vlaamse provincies aangaat. 
De provincie Limburg zal vanaf 
1/1/2014 enkel nog regiowerking 
ondersteunen, ondersteuning 
geven aan sportevenementen 
vanaf Vlaams niveau (geen PK’s), 
bouwen en subsidiëren van sport-
infrastructuur en het beheren van 
uitzonderlijke sportinfrastructuur 
(bv wielerschool) De G-
sportwerking blijft een provinci-
aal domein en zal op niveau van 
federatie niet meer ondersteund 
worden. 

Deze subsidie zal overgeheveld 

worden naar het Vlaamse niveau 

die zal zorgen voor de verdeling 

naar het niveau van de overkoe-

pelende federaties.  

De gemeenten krijgen geen extra 

middelen. 

Stopzetten provinciale toelage vanaf 1/1/2014  

De grote vragen, die we aan badminton Vlaanderen 
hebben gesteld, zijn nu:  

 
Over welke informatie beschikt badminton Vlaanderen 

aangaande dit nieuwe decreet? 
 

Wat is de visie van Badminton Vlaanderen aangaande 
de werking en het bestaan van de provinciale ra-
den? 

 
Hoe zal vanaf 2014 de werkrelatie eruitzien tussen 

Badminton Vlaanderen en de provinciale raden? 



Website PBL vzw:  http://pblvzw.wix.com/badminton-pbl  

Website Badminton Vlaanderen vzw: http://www.badmintonvlaanderen.be/  

Competitie en tornooien: http://badmintonvlaanderen.toernooi.nl/  

PBL vzw 
Halveweg 9 te 3520 Zonhoven 
Ondernemingsnummer: 0450.583.608 
Rekeningnummer: BE24 9790 8632 3638 

 
 
 

Info 
& 

Contact 

Voorzitter –  klachtencommissie en G-sportcommissie 
Luc Bertrand — Stadhuisplein 5/4, 3700 Tongeren — 0478/32.87.06 — Luc.bertrand@telenet.be 
   
Ondervoorzitter - Sportcommissie 
Arthur Vantilt —  Wanveld 6, 3730 Hoeselt — 012/26.10.57 — arthur.vantilt@skynet.be 
 
Penningmeester 
Karine Forier — Halveweg 9, 3520 Zonhoven — 011/81.72.12 — karine.forier@skynet.be   
 
Secretaris – Technische Commissie 
Julien Nys — Halveweg 9, 3520 Zonhoven — 0497/17.79.26 — jul.nys@skynet.be   
 
Klassementscommissie – Recreantencommissie 
Joseph Nizette — Kuilenweg 12, 3660 Opglabbeek — 0497/64.66.66 — jozef.nizette@euphonynet.be  
 
Commissie WFC en Reglementencommissie 
Jeroen Hubregsen — Lepelstraat 53b, 3920 Lommel — 0497/42.96.78 — jeroen.hubregsen@scarlet.be 
 
PR commissie - medewerker jeugdcommissie 
Tony Simons — Kuilkensweg 19, 3990 G.Brogel — 0476/39 54 63 — tony.simons@telenet.be 

Commissie informatisering 
Stany Petry — Leurestraat 22, 3730 Hoeselt — 0497/76 07 57 — petry.stany@telenet.be 
 
Medewerkers Raad van bestuur: 

Guy Delforge — Jeugdcoördinator, TSD en YYC — guy.delforge1@pandora.be 

Luc Driesen — Verantwoordelijke regio Noord — lucdriesenvw@hotmail.com 

Carlo Van Nieuwkerke — Medewerker regio Zuid en Kyu project — carlo.vn@gmail.com 

Ingrid Beliën — Verantwoordelijke regio Centrum — ingridbelien@hotmail.com 

Johan Verhagen — Contactpersoon G-sport — johan.verhagen@telenet.be 
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