
D e feestdagen en de overgang 

aar 2013staan voor de deur. 

In naam van de bestuurders van PBL 

vzw wil ik iedereen een zalig Kerst-

mis, een gelukkig Nieuwjaar en een 

voorspoedig 2013 toewensen. 

De examens van de middelbare 

scholen zijn bijna afgelopen en ik 

hoop dat iedereen een goed rap-

port kan voorleggen. De hoge-

schoolstudenten  die nog moeten 

beginnen met hun examens wens ik 

veel succes. 

Onze jaarlijkse algemene vergade-

ring vond plaats op vrijdag   21 de-

cember 2012 in zaal de kring te 

Heusden-Zolder. De goedkeuring 

van de begroting 2013, de kampioe-

nenhulde en de voorstelling van de 

dames en heren competitie wa-

ren de belangrijkste items op de 

agenda. Maar er werden ook een 

aantal interessante mededelin-

gen gedaan.  Deze verschijnen in 

de volgende  nieuwsbrief. 

Redactioneel 

1ste  NATIONALE 

Op 16 december verloor 
Webacsa, in de sporthal 
van Grace, met 5-3 tegen 
Saive.   
Webacsa was al  zeker 
van een plaats in de play 
off’s.  
Ze zullen met Saive en 
W&L en de Pluimplukkers  
dienen te strijden voor de 
landstitel. 

2de NATIONALE 
In tweede nationale zakt Drop-
shot Houthalen naar 1ste liga. Hun 
plaats in die reeks wordt ingeno-
men door Hebad dat kampioen 
speelde in 1ste liga. We hopen dat 
Dropshot snel de stap opnieuw 
kan nemen richting 2de nationale 
en dat Hebad zich kan handha-
ven. Everbergse werd kampioen 
en stijgt samen met DZ 99 naar 
eerste. 
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B A D M I N T O N  L I M B U R G   

D e c e m b e r   

AA-Drink Cup  

Badminton Vlaanderen   

(Vlaamse kampioenschappen) 
 

De Vlaamse kampioenschappen, dit 

jaar omgedoopt tot ‘AA drink cup 

badminton Vlaanderen’, worden 

jaarlijks betwist door de beste A- en 

B-spelers in het Vlaamse landsge-

deelte. Vanuit Limburg waren er, dit 

jaar, 19 spelers aanwezig in, de ijs-

koude sporthal, EDU te Merksem. 

In de A- reeks haalde Marijn Put 

(Hebad) voor de twee keer op rij de 

titel binnen in het heren enkel. Dit 

na winst in de finale tegen Thijs De-

meyere (DZ 99 ) 

Manon Albinus (Webacsa) verloor 

de finale in het dames dubbel met 

Debbie Janssen tegen Janne Elst en 

Jelske Snoeck. (W&L) 

 

 

 

 

 

 

In de halve finale van het gemengd 

dubbel verloren Manon en Gert 

Poesen in drie sets van Freek Gol-

inski en Janne Elst (W&L) 

In de B1- reeks wonnen Jan Decler-

cq en Wim van den Bergh (Hebad) 

overtuigend het heren dubbel van, 

het als eerst geplaatste, Antwerp-

se duo Roeymans – Van Dijck. 

Axel Vanoirbeek (Webacsa) won 

de titel in het dubbel gemengd aan 

de zijde van Tina Vanbuyten 

(Dijlevallei) tegen Deleu en 

Hauwaerts (Dilbeek/W&L) 

In het dames dubbel verloren Kelly 

Bekkers en Nele Hayen (Hebad) de 

finale tegen de zussen Wendy en 

Heidi Degreef (Zwijndrecht) 

 

Tevredenheidenquête Badminton 
Vlaanderen:  

 
 
 

Om de werking en communicatie van 

Badminton Vlaanderen te optimalise-

ren, kunnen jullie de tevredenheiden-

quête invullen op de website van bad-

minton Vlaanderen. Het invullen van 

deze vragenlijst is anoniem en neemt 

ongeveer 5 tot 10 minuten in beslag. 

Indien u over een bepaalde vraag 

geen mening heeft, mag u deze vraag 

open laten. 

Tevredenheidsenquête 

(klik) 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                     Jeugd 

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 

↖ Milan De Angelis, Smash BC / U14 

         Foto: Jo Guffens  

http://www.badmintonvlaanderen.be/index.php?option=com_content&task=view&id=2003&Itemid=520
http://badmintonvlaanderen.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=1887768C-434A-4858-949D-2E10D18BB89F


Organisaties dit seizoen 

PK jeugd 18-19/5/2013 in Overpelt 

AV PBL vzw 31 mei 2013 

 

SELECTIE NEDERLAND 

Nederlands bondscoach Rune Mas-

sing heeft voor de interland de vol-

gende namen opgeroepen: Eric 

Pang, Patty Stolzenbach, Ruud 

Bosch, Jorrit de Ruiter, Paulien van 

Dooremalen, Ilse Vaessen en Selena 

Piek. 

SELECTIE BELGIE 

Voor België treden aan: Lianne Tan, 

Debbie Janssens, Jelske Snoeck, Sé-

verine Corvilian, Freek Golinski, Ma-

tijs Dierickx en Yuhan Tan. Het Belgi-

sche team staat onder leiding van 

bondscoaches Alan McIlvain 

(Schotland) en Frédéric Mawet. 

 

Het Belgische team rekent op uw 

steun. Sta als een man achter het 

team en kom met al je badminton-

vrienden luidkeels de nationale 

ploeg aanmoedigen. 

Samen met Bloso en de stad Ant-

werpen gaan we een topbadminto-

nevenement organiseren. 

 

Badmintoninterland         

België - Nederland 

22.12.2012 

 

O p zaterdagavond 22 december 

2012 nemen België en Neder-

land het tegen elkaar op in de Bad-

mintonderby der Lage Landen in het 

Deurne, net onder de rook van Ant-

werpen. De badmintoninterland 

vormt de apotheose van de actie 

‘Sporttak in de Kijker’, waarbij de 

badmintonsport een jaar lang cen-

traal stond.  

In de Arenahal van Deurne zullen Bel-

gië en Nederland er een waar bad-

mintonspektakel van maken. 

 B A D   



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 op Facebook: https://www.facebook.com/groups/43760459585/  

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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