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VOORWOORD

Onderstaand vinden jullie een bloemlezing van de werking van
PBA.
Dit document is samengesteld uit verslagen van maandelijkse
bestuursvergaderingen, jaarverslagen en verslagen van de
gehouden Algemene Vergaderingen.
Ik heb zeker niet de pretentie te stellen dat deze samenvatting
volledig is. Ik ben er mij van bewust dat hier en daar wel wat zal
ontbreken, aangezien in de beginperiode de verslagen zeer
summier werden opgemaakt, dit in tegenstelling met deze van de
laatste jaren.
Ik hoop echter dat dit document door de volgende generatie verder
zal worden aangevuld zodat, indien nodig, steeds een terugblik op
de werking van de PBA kan gegeven worden.
Walter
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SEIZOEN 1977 - 1978: HET ONTSTAAN VAN DE PBA
Op 7 juli 1977 werd onder initiatief van Lieven De Mulder (Olve) een eerste vergadering gehouden in de
sporthal aan de Emiel Vloorstraat te Antwerpen-Kiel,
waarmee de eerste stappen werden gezet tot het
oprichten van een provinciale afdeling badminton in
Antwerpen naar analogie met de reeds bestaande
radenin Limburg en West-Vlaanderen.
Deze bijeenkomst heeft uiteindelijk geleid tot de
oprichting op 22 september 1977 van de
Provinciale Badmintonraad Antwerpen, afgekort
PBA, toen een feitelijke vereniging. Het eerste
bestuur bestond uit voorzitter Lieven De Mulder en
secretaris/penningmeester Walter Van Gorp
(Olve). De eerste aangeslotenclubs, 10 in totaal,
waren: Amateurs, Antwerp, Bacss, Beco, Carltons,
Olbad, Olve, Olympia, Rolowi en Smash.
Midden : Lieven De Mulder Rechts : Walter Van Gorp

In het begin van zijn bestaan werden de vergaderingen bijgewoond door vertegenwoordigers van de
aangesloten clubs. Ook werd toestemming verleend aan Oost-Vlaamse clubs, o.a. Beveren, om tijdelijk tot
de PBA toe te treden, dit in afwachting van de oprichting van een eigen raad in deze provincie. In de loop
van 1978 traden Anehta, Pakhoed en Ywca eveneens toe tot onze vereniging.
De eerste verwezenlijking van de jonge PBA was het organiseren van de eerste Provinciale
Kampioenschappen op 8 en 9 april 1978 in de gloednieuwe gemeentelijke sporthal “Den Willecom” in
Edegem.
Op 31 augustus 1978 werd door de aanwezige clubs het voorlopige bestuur in zijn functie bevestigd.
Door het uitkomen van het decreet van Mevr. Rika De Backer werd de Belgische Badminton Bond (BBB)
omgevormd tot Belgische Badminton Federatie (BBF) en opgesplitst in een Vlaamse en Waalse vleugel.
Hierdoor ontstonden de Nederlandstalige Badminton Liga (NBL) en De Ligue Francophone Belge de
Badminton (LFBB).
Aangezien PBA nu officieel een onderdeel was geworden van NBL, waren voortaan alle clubs lid van PBA,
op voorwaarde dat zij eveneens een jaarlijkse werkingstoelage aan de provinciale afdeling stortten. Vanaf nu
kregen dus alle Antwerpse clubs de verslagen van de PBA vergaderingen toegestuurd en werden ze op
deze vergaderingen uitgenodigd.
Er waren vanaf nu dus 20 clubs bij de PBA: Anehta – Antwerp – Amateurs – Artemis – Baccs– Beco –
Carltons – Ghim – Lenig & Gezwind Turnhout – Molse – Olbad – Olve – Olympia– Pakhoed – Poona Mortsel
– Rolowi – Smash– Sokah – Willebroek en Ywca.
Onder impuls van André Mens (Olve) werden de eerste provinciale trainingen georganiseerd. Deze vonden
plaats in de sporthal te Edegem. Louis Boeye (Carltons) stond in voor de propaganda van onze sport.
In 1979 stelde Louis Boeye het PBA logo voor. Het ontwerp was gemaakt door Lode Van den Bergh
(Alcudia, een op dat moment nog niet aangesloten club). Het werd door de clubs aanvaard en in gebruik
genomen. Vanaf nu beschikte PBA eveneens over eigen briefpapier waarop het logo was aangebracht. De
eerste pogingen om over te gaan tot een provinciale competitie bleken geen belangstelling te hebben bij de
clubs.
De tweede editie van de Provinciale Kampioenschappen vond plaats in sporthal 't Venneke te Ekeren, de
thuishaven van Smash. Na deze kampioenschappen zette Walter Van Gorp als secretaris een stap opzij,
wegens tijdsgebrek ingevolge verbouwingswerken. Hij bleef echter voorlopig de functie van penningmeester
uitoefenen. Armand Lefebvre (Amateurs) werd nu de nieuwe secretaris.
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SEIZOEN 1979 - 1980
Ledenbestand
Als nieuwe clubs werden Basf en Antverpino verwelkomd.
Taakverdeling
Bij de start onderging de PBA een grondige wijziging. Voortaan werden er commissies in het leven
geroepen. De verschillende commissies waren als volgt samengesteld:
Sportcommissie:
Scheidsrechterscommissie:

Jef Le Bon (Smash)
Walter Van Gorp (Olve), bijgestaan door Nicky Verstappen (Pakhoed) en
Rudy Valckx (Bacss)
Klassementscommissie:
Lucienne Mersie (Olympia) bijgestaan door Agnes Rijcken (Olve), August
Mouws (Olympia) en Bob Vermeir (Pakhoed)
Trainingscommissie:
André Mens (Olve), bijgestaan door Les Cairns (Antwerp)
Propagandacommissie:
bij gebrek aan kandidaturen (Louis Boeye kon wegens gezondheidsredenen
deze taak niet verderzetten) werd deze taak voorlopig door Jacques
Wouters (Amateurs) waargenomen.
Penningmeester:
Jan Verstappen (Pakhoed)
PBA afgevaardigde bij de Antwerpse Sportraad: Richard Gijsen (Rolowi)
De maandelijkse vergaderingen werden echter nog steeds door clubafgevaardigden van de in Antwerpen
gevestigde clubs en de commissievoorzitters bijgewoond.
Door het feit dat Lieven De Mulder voorzitter werd van NBL moest ook een nieuwe PBA voorzitter worden
aangesteld. Unaniem werd Willy De Ruisseaux (Anehta) door de aanwezige clubvertegenwoordigers als
nieuwe voorzitter verkozen.
Algemeen
Op 14 maart 1980 werd de PBA door het Provinciebestuur erkend waardoor onze vereniging in aanmerking
kwam voor Provinciale subsidies met ingang van januari 1980.
Tijdens de vergadering van januari 1980 werd, ondanks het feit dat de PBA een feitelijke vereniging was,
toch de noodzaak ingezien van het opmaken van statuten en een reglement van inwendige orde. Voor de
opmaak van deze documenten werden de bestaande statuten van Limburg en West-Vlaanderen als leidraad
gehanteerd. Op de vergadering van 20 maart 1980 werd het voorstel van de statuten grondig besproken en
daar waar nodig aangepast. Op de vergadering van 5 mei 1980 werden de opgemaakte statuten
goedgekeurd.
Secretariaat
Aangezien Armand Lefebvre als secretaris wenste te stoppen werd een oproep gedaan om de taak van
PBA secretaris over te nemen.
Penningmeester & boekhouding
Om de werking van PBA te kunnen financieren werd aan elke club een bijdrage gevraagd van 500 Bef.
De competities
De inspanningen van Jef Le Bon hebben geleid tot de start van een provinciale competitie, zowel voor
volwassenen als voor jeugd.
Promotie
Marc De Raedt (Amateurs) werd bereid gevonden om de propagandacommissie op zich te nemen.
Provinciale Kampioenschappen
De provinciale kampioenschappen werden dit seizoen georganiseerd door Antwerp BC in sporthal “Het
Rooi” te Berchem op 12 en 13 april 1980. In tegenstelling tot de twee vorige jaren werden de
kampioenschappen voor jeugd en veteranen nu afzonderlijk georganiseerd op 10 en 11 mei in de stedelijke
sporthal van Linkeroever te Antwerpen. Nicky Verstappen, Marc Le Bon en Walter Van Gorp stonden in voor
de organisatie.
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SEIZOEN 1980 - 1981
Ledenbestand
Als nieuwe clubs werden Amarylis Pax, Asgard, Sodico en Heibac genoteerd.
Taakverdeling
Ludo Andriessen (Olbad) werd toegevoegd als hulp van de sportcommissie, geleid door Jef Le Bon.
Algemeen
Op de vergadering van 13 januari 1981 werd beslist om de namen van de clubs die hun werkingstoelage niet
betaald hadden (Artemis – Beco – Rolowi – Sodico – Willebroek) te melden aan NBL met het verzoek hen
de nodige sancties op te leggen, bv. het niet geldig verklaren van hun ingerichte tornooi(en).
De spelers die tot een club behoorden die zich niet in regel stelde, werden geweigerd op de provinciale
kampioenschappen. Alzo konden deze spelers hun clubbestuur onder druk zetten om aan hun verplichtingen
te voldoen.
De Algemene Vergadering
De eerste algemene vergadering van de PBA werd gehouden op 27 november 1980. Vanaf nu zou elke jaar
een AV plaats vinden. Bij gebrek aan een secretaris werden de notulen van deze vergadering genoteerd
door Agnes Rijcken (Olve). De tweede AV werd binnen hetzelfde seizoen gehouden, nl. op 26 mei 1981.
Slechts 12 clubs waren vertegenwoordigd.
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SEIZOEN 1981 - 1982
Ledenbestand
Nieuwe clubs werden Brasschaat, De Klamp en Wak Waver. Anderzijds waren Amarylis Pax, Asgard en
Ghim niet meer bij de NBL aangesloten en dus automatisch ook niet meer bij de PBA.
Taakverdeling
Vanaf dit seizoen onderging de werking van de PBA een eerste grote wijziging. De maandelijkse
vergaderingen werden niet meer bijgewoond door vertegenwoordigers van de aangesloten clubs, maar
uitsluitend door de verschillende commissieleden.
Bij de start van het nieuwe seizoen zag het PBA bestuur er als volgt uit:
Voorzitter

Willy De Ruisseux (Anehta)

Secretaris

Anny Schoeters (Olve)

Penningmeester

Jan Verstappen (Pakhoed), ook PBA afgevaardigde in de Antwerpse Sportraad

Sportcommissie

Ludo Andriessen (Olbad) t.v.v. van Jef Le Bon die naar NBL overging

Trainingscommissie

André Mens (Olve)

Propagandacommissie Eddy Van den Eynde (Wak Waver) t.v.v. Marc De Raedt die ontslag had genomen
Klassementscommissie Marc Le Bon (Olve) t.v.v. Lucienne Mersie die naar NBL overstapte
Scheidsrechterscommissie

Walter Van Gorp (Olve)

Medewerkster van de trainingscommissie werd Malou Robion (Smash) die vooral de contacten verzorgde
met de BLOSO consulente.
De competities
De provinciale competitie was nu wel degelijk uit haar kinderschoenen gegroeid. Onder impuls van Ludo
Andriessen werd nu ook gestart met een veteranencompetitie.
Scheidsrechterscommissie
Het werk van de scheidsrechterscommissie wierp zijn vruchten af. Zo volgden 16 personen de cursus voor
provinciaal scheidsrechter.
De Algemene Vergadering
De algemene vergadering had plaats op 14 januari 1982. Ook hier waren weer slechts 12 clubs aanwezig.
Aan de clubs werd meegedeeld dat de PBA, hoewel door de provincie slechts verplicht om 60% van de
ontvangen subsidies aan de clubs over te maken, beslist had 90% door te storten. Deze maatregel werd
genomen om de clubs die eveneens aangesloten waren bij het AVVV te overtuigen hun subsidie via de PBA
aan te vragen.
De PBA kondigde de organisatie van een veteranentornooi aan op 4 en 5 september.
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SEIZOEN 1982 - 1983
Ledenbestand
Ook tijdens dit seizoen mochten wij 12 nieuwe clubs verwelkomen, nl.: Aartselaar – Alcudia – Bell– Erasmus
– Gaskova – Gmc – Nijlense – Plumula – Poona St Amands – Schelle – Tornado Lier – Torpedo
Wuustwezel en Vosselaar. Pakhoed veranderde van naam en heette voortaan BC Sinjoor. Hierdoor steeg
het aantal aangesloten clubs tot 35.
Taakverdeling
Vanaf 13 januari 1983 verving Malou Robion (Smash) André Mens als bestuurder en verantwoordelijke van
de trainingscommissie.
De competities
De competitie nam steeds meer uitbreiding. Er waren in de gemengde competitie 3 afdelingen waarbij de
laatste uitsluitend toegankelijk was voor C2 spelers, terwijl er zowel in de dames- als herencompetitie slechts
één reeks was.
Tijdens de competitie zorgde de zaal van Heibac (Luchtballon) voor problemen. Aan Heibac werd dan ook
gevraagd om in de toekomst daar geen thuiswedstrijden meer te spelen.
Er stelde zich ook een probleem met de toegestane leeftijden om deel te nemen aan de veteranencompetitie. Volgens de NBL waren de leeftijden die binnen PBA werden toegepast, niet conform de
geldende reglementering. De PBA besliste de leeftijden te behouden, nl. heren +40 en dames +38. De naam
werd veranderd in de “Scheldebeker” en een team mocht bestaan uit spelers behorende tot verschillende
clubs.
Wegens een te groot verschil in klassementen werd de bestaande vorm afgeschaft en vervangen door een
eigen specifiek reglement. Alle deelnemers werden ingedeeld volgens sterkte (ongeacht hun binnen de NBL
gekende klassement). Er werd met voorgiften gespeeld, zodat iedereen een degelijke kans maakte om toch
tegen een sterkere tegenstander een wedstrijd te kunnen winnen. Een comité van enkele veteranen stelde
de sterktelijst, van A tot E, samen.
Scheidsrechterscommissie
De scheidsrechters die tot een PBA club behoorden, ontvingen een speldje waarop
het PBA logo stond metdaaronder de vermelding “scheidsrechter”. Hierdoor werden
zij op tornooien herkend als zijnde Antwerpse scheidsrechters.

Tornooiorganisaties en Kampioenschappen
Het op de vorige AV aangekondigde veteranentornooi bleek een succes. Er werd een optie genomen om dit
tijdens het volgende seizoen tijdens hetzelfde weekend opnieuw te programmeren.
Voor de veteranenkampioenschappen bleven de bij NBL geldende leeftijden van kracht, zijnde, zowel heren
als dames +40 jaar.
De Algemene Vergadering
Op de algemene vergadering van 2 juni 1983 waren 19 clubs aanwezig. Ludo Andriessen drong er bij de
clubs op aan om de uitslagen van de gespeelde wedstrijden steeds onmiddellijk aan hem te bezorgen. Dit
om het publiceren op vrijdag in de Gazet van Antwerpen (via zijn familiale contacten met de hoofdredacteur)
te kunnen waarmaken.
De eerste stappen werden ondernomen om de PBA om te vormen van feitelijke vereniging tot VZW.
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SEIZOEN 1983 - 1984
Ledenbestand
Nieuwkomers tijdens dit seizoen waren: Essen – Herentalse – Kempen Killshot – Shuttle Boom en Spinners
Stabroek. Het aantal clubs steeg dus tot 40.
Taakverdeling
De klassements-commissie werd opgesplitst in 2, nl.: Marc Le Bon voor C1 -C2 spelers en medewerker
LucToté (Willebroekse) voor B2 spelers.
Algemeen
Een PBA bundel, gestoken in een map voorzien van het PBA logo, werd samengesteld. Hierin werd alle
informatie gebundeld met betrekking tot de werking van de PBA, zijnde een kennismaking, de statuten, het
reglement van inwendige orde, bestuurders en medewerkers, clubsecretariaten, de verschillende
commissies met hun leden en werking, en uitleg aangaande tornooiorganisatie. Deze bundel werd aan elke
club overgemaakt. Ook alle latere nieuwe clubs zouden deze bundel als kennismaking ontvangen.
Op 13 april 1984 organiseerde de PBA in zaal Schijnpoort zijn eerste bal.
De competities
De eerste provinciale senioren-competitie (nu volwassenencompetitie genaamd), die tot nu toe beperkt
bleeftot C1 klassement, werd opengesteld voor B2 spelers.
De jeugd-competitie kreeg een herstart. Een ploeg bestond nu uit 2 jongens en 1 meisje. Er werden 5
wedstrijden per ontmoeting gespeeld. Alle ontmoetingen werden op enkele zaterdagvoormiddagen gespeeld
in sporthal “Den Willecom” in Edegem.
De veteranencompetitie was gestart onder de nieuwe formule.
De Algemene Vergadering
Deze werd gehouden op 14 juni 1984. Er waren 24 van de 40 clubs aanwezig. In vergelijking met vorig
seizoen was dit een stijging met 5 aanwezigen. De clubs kregen blijkbaar meer belangstelling voor wat de
PBA deed.
Jan Verstappen nam ontslag als penningmeester. Er werden 2 nieuwe bestuurders verkozen, nl. Louise
Wittmann (Anehta) en Carine Van Dam (Olympia)
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SEIZOEN 1984 - 1985
Ledenbestand
Nieuwkomers tijdens dit seizoen waren Geelse en Westerlo, wat het aantal clubs opdreef tot 42.
Taakverdeling
Louise Wittmann werd de nieuwe penningmeester en Carine Van Dam nam de propagandacommissie op
zich. Marc Le Bon werd PBA afgevaardigde in de Antwerpse Sportraad.
Algemeen
Op 26 januari 1985 werd het 2e PBA bal georganiseerd in zaal Tyrolerhof in Borsbeek. De belangstelling
vanwege de clubs viel tegen.
De competities
In de senioren-competitie werd door gebrek aan belangstelling de damescompetitie afgeschaft. De
gemengde competitie daarentegen nam weer uitbreiding met een 4 e afdeling en de herencompetitie met een
2e afdeling.
De veteranencompetitie nam eveneens uitbreiding. Voortaan werd er in Mariënborgh gespeeld op 8 velden
i.p.v. 4. Aangezien er buiten de PBA nergens anders een veteranencompetitie bestond, werden ploegen van
buiten de PBA tot deze competitie toegelaten op voorwaarde dat zij een werkingstoelage betaalden en er
daardoor geen PBA ploegen moesten geweigerd worden.
Om het vele uitstellen van competitieontmoetingen in te tomen werd een boetesysteem ingevoerd.
Trainingscommissie
Door de PBA werd op dinsdagavond de zaal Regenboog, Mariastraat 6 in Wommelgem gehuurd van 21 tot
24 uur. Hier werden de provinciale trainingen gegeven. Ook iedere belangstellende kon daar komen spelen
tegen betaling van 100 Bef per avond.
Recreantencommissie
In maart 1985 werd bij de PBA de recreantencommissie in het leven geroepen. Jean-Pierre Colijn (Olve)
zou zich hiermee bezighouden. Hij zou voortaan uitgenodigd worden om de bestuursvergaderingen bij te
wonen tot zijn verkiezing op de eerstvolgende AV. Als eerste organisatie ging op 11 mei een recreantenontmoeting door in de sportschuur van Hoboken.
Scheidsrechterscommissie
Door de scheidsrechterscommissie werd de sporthal Regenboog slechts gedeeltelijk goedgekeurd. Alleen
de 2 middelste velden werden geschikt bevonden voor competitie. De hoogte boven de buitenste velden was
te laag.

De Algemene Vergadering
Op de AV van 21 mei was Willy De Ruisseaux geen kandidaat meer voor een nieuw mandaat als voorzitter.
Vanuit het PBA bestuur werd Marc Le Bon als kandidaat naar voor gebracht. Marc werd door de vergadering
eenparig als voorzitter aanvaard. Er stelden zich eveneens 2 nieuwe kandidaat-bestuurder voor aan de
vergadering, met name Georges Rogiers (Olympia) en Jean-Pierre Colijn (Olve). Beiden werden verkozen.
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SEIZOEN 1985 - 1986
Ledenbestand
De Nekker – 't Fluimke (Olmen) – GLS – Merksplasse – Oelegem – Sint Job en Shuttle Olen waren dit
seizoen de nieuwe aangesloten clubs.
Taakverdeling
De taak van klassements-commissie kwam nu in handen van Georges Rogiers. De veteranencompetitie
werdgeleid door Cor Vervloet (Willebroek), zij het als medewerker en niet als bestuurder. Op vraag van Ludo
Andriessen gaven Paul Peeters (Alcudia), Fons Schrauwen (Smash) en André Mols (Basf) zich op als
medewerkers voor de sportcommissie.
Algemeen
Op de AV van 15 mei 1986 werd het voorstel om de jaarlijkse werkingstoelage van 500 Bef op te trekken naar
750 Bef door de aanwezige clubs goedgekeurd.
De omvorming naar VZW was nog steeds niet in orde. Er moest dringend werk van gemaakt worden.
De PBA had een initiatief genomen waardoor de clubs aan goede voorwaarden shuttles konden inkopen. De
PBA bundelde de bestellingen en plaatste deze bij Prof Sport in Berchem. Hierdoor werd de grootte van de
bestelling voldoende om betere prijsvoorwaarden te verkrijgen. Louise Wittmann nam de coördinatie op zich.
Aangezien het boekje met de spelregels voor Badminton dat op NBL te koop was, veel te technisch was
voor beginners – dit werd immers gebruikt voor de opleiding tot scheidsrechter –, werd er beslist een
vereenvoudigd spelregeldocument op te maken en ter beschikking van nieuwe clubs/spelers te stellen.
De competities
De nodige stappen werden ondernomen om Molse niet meer aan de Limburgse competitie te laten
deelnemen maar aan de Antwerpse. Destijds werd Mol bij Limburg ingedeeld daar zij toen de enige club in
die regio waren. Thans waren er meerdere clubs daar gevestigd en was een deelname aan de PBA
competitie niet meer dan normaal.
Trainingscommissie
Malou Robion was gestart met het geven van jeugdtrainingen in Mariënborgh op de dagen dat er geen
veteranencompetitie was.
De Algemene Vergadering
Op een Buitengewone Algemene Vergadering, georganiseerd op 13 februari 1986, werden de opgemaakte
statuten om tot VZW over te gaan eenparig door de aanwezige clubs goedgekeurd.
Op de AV van 15 mei 1986 werd het voorstel om de jaarlijkse werkingstoelage van 500 Bef op te trekken
naar 750 Bef door de aanwezige clubs goedgekeurd. Deze verhoging bleek noodzakelijk om PBA financieel
gezond te houden en toch de nodige uitgaven te kunnen doen om de jeugd voldoende trainingen te kunnen
geven.
Marc Le Bon en Anny Schoeters verlieten om persoonlijke redenen de PBA. Beiden waren dan ook
verontschuldigd op de vergadering. Door het ontslag van Marc Le Bon moest de vergadering overgaan tot
het kiezen van een nieuwe voorzitter. Er dienden zich 2 kandidaten aan nl. Georges Rogiers (kandidaat
vanuit de raad van bestuur) en tegenkandidaat Netty Ooms (Olve). Om verkozen te worden moesten de
kandidaten 2/3 van de aanwezige stemmen achter zich krijgen. De vergadering koos met overgrote
meerderheid Georges Rogiers als nieuwe voorzitter PBA. Ook André Mols (Basf), Cor Vervloet (Willebroek),
René Rooman (Olympia) en Edgard Verpoorten (De Nekker) werden als nieuwe bestuurders aangesteld.
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SEIZOEN 1986 - 1987
Ledenbestand
Nieuwe clubs waren Hoboken en 't Pluiske (Balen). Ontslagnemende clubs waren Aartselaar en Shuttle
Olen.
Taakverdeling
De raad van bestuur bestond vanaf nu uit maximum 10 bestuurders. Op de vergadering na de AV van 15
mei werden de taken als volgt verdeeld:
Georges Rogiers
René Rooman
Louise Wittmann
Ludo Andriessen
André Mols
Cor Vervloet
Edgard Verpoorten
Carine Van Dam
Malou Robion
Walter Van Gorp

voorzitter
secretaris
penningmeester
voorzitter sportcommissie en verantwoordelijke voor jeugdcompetitie
verantwoordelijke seniorencompetitie
verantwoordelijke veteranencompetitie
voorzitter recreantencommissie
voorzitter klassementscommissie
voorzitter trainingscommissie (trainers: Jo Van Damme en Gert Geboers)
voorzitter scheidsrechterscommissie

Georges Rogiers werd als afgevaardigde PBA aangeduid om de vergaderingen van de Antwerpse Sportraad
bij te wonen.
Door de invoering van het vzw statuut werd Walter Van Gorp vanaf april 1987 eveneens als ondervoorzitter
aangesteld. Tevens werd een Dagelijks Bestuur (DB) gevormd door voorzitter – ondervoorzitter – secretaris
en penningmeester. Er werd een oproep gedaan naar kandidaturen voor de functie van financieel
commissaris. De aanstelling ervan zou op de volgende AV gebeuren.
Algemeen
Aan Louise Wttmann werd de opdracht gegeven om de omvorming naar vzw wettelijk in orde te maken.
Hoewel het nog even zou duren tot de statuten in het Belgisch Staatsblad verschenen werd de PBA vanaf 1
april 1987 bestuurd als een VZW.
De competities
Op 25 februari 1987 had er in Mol een vergadering plaats tussen Molse enerzijds en PBA/NBL anderzijds
i.v.m de overgang van de PBL competitie in de provincie Limburg naar deze van PBA.
Tornooiorganisaties & kampioenschappen
Op 16 en 17 mei werd het eerste badmintontornooi van de Stad Antwerpen voor aangesloten en nietaangesloten jeugdspelers tot 18 jaar door PBA georganiseerd in sporthal “Het Rooi”.
Recreantencommissie
De organisatie van de eerste Scheldetrofee voor recreanten werd uitgevoerd.
De Algemene Vergadering
De werking van de PBA werd blijkbaar door de clubs gewaardeerd, want niet minder dan 35 van de nu reeds
50 aangesloten clubs waren op de AV van 15 mei 1987 vertegenwoordigd.
Een nieuw RIO werd aan de AV voorgelegd en unaniem goedgekeurd. De uittredende bestuurders Ludo
Andriesen, André Mols, Edgard Verpoorten en Louise Wittmann werden herkozen.
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SEIZOEN 1987 - 1988: PBA VIERDE ZIJN 10-JARIG BESTAAN
Ledenbestand
Dit seizoen traden De Mattekloppers en Kalmthout toe als nieuwe clubs. Artemis nam ontslag.
Taakverdeling
Gezien er geen nieuwe bestuurders werden aangesteld bleef de taakverdeling onder de verschillende
bestuurders ongewijzigd.
Algemeen
Op 13 november 1987 verschenen eindelijk de PBA statuten in het Belgisch Staatsblad waardoor wij nu
officieel een vzw werden.
De competities
De provinciale competitie bleek een stijgend succes te zijn. Zowel bij de senioren als de veteranen waren er
voldoende damesploegen ingeschreven zodat er een damesafdeling werd opgestart.
Senioren:

5 afdelingen gemengd
5 afdelingen heren
1 afdeling dames (nieuw)

Jeugd:

2 afdelingen gemengd

Veteranen:

2 afdelingen gemengd
2 afdelingen heren
1 afdeling dames (nieuw)

Om met de damescompetitie bij de senioren te kunnen van start gaan, werd besloten dat een ploeg slechts
moest bestaan uit 3 dames i.p.v. de gebruikelijke 4 spelers.
In november nam Ludo Andriessen ontslag als bestuurder PBA.. André Mols nam de functie van voorzitter
van de sportcommissie en ook de jeugd-competitie op zich.
Trainingscommissie
Gert Geboers deelde mee dat zij volgend seizoen niet meer beschikbaar was voor de jeugdtrainingen. Jo
Van Damme zocht samen met Georges Rogiers naar een vervanger(ster).
De recreantencommissie
De tweede organisatie van de Scheldetrofee voor recreanten kreeg 20% meer belangstelling dan vorig
seizoen.
Promotie
PBA deed met een selectie van 12 jeugdspelers mee aan het VRT programma “Speel op Sport” in
Blankenberge. Dit was een programma om sport bij de jeugd te promoten.
Tornooiorganisatie & kampioenschappen
Het tweede jeugdtornooi van de Stad Antwerpen voor jeugd (30/4 -1/5/88) werd opnieuw door PBA
georganiseerd.
Aan het tornooi van “P&O Overseas Games” in Gent heeft de PBA met een 8-koppige delegatie
deelgenomen.
De Algemene Vergadering
Op de AV van 8 mei 1988 vierde de PBA zijn 10-jarig bestaan. Er waren 33 van de 51 clubs aanwezig.
Malou Robion nam door werkomstandigheden en persoonlijke redenen ontslag moest nemen uit de
RvB/PBA.. Paul Rouchet (Sint Job) en Hugo Van den Zegel (Olbad) stelden zich kandidaat voor
bestuurder PBA..
Bij de statutaire verkiezingen werd Georges herkozen als voorzitter. Voor bestuurder waren er 6 kandidaten
voor 5 mandaten. Alle uittredende bestuurders, René Rooman – Carine Van Dam en Cor Vervloet werden
herkozen terwijl Paul Rouchet en Hugo Van den Zegel werden verkozen.
Voor de functie van financieel commissaris was slechts één kandidaat n.l. Guy Van Hoeymissen (Poona
81). Hij werd voor een periode van 2 jaar aangesteld.
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SEIZOEN 1988 - 1989
Ledenbestand
Ook dit seizoen kwamen weer 4 clubs ons vervoegen: Berlaar – Rijkerack – Ter Elst (Edegem) en Zoersel.
Daarentegen nam Sodipa ontslag. Het aantal clubs bij PBA kwam daardoor op 54.
Taakverdeling
Na de AV van 8 mei 1988 werd de verdeling van de bestuurstaken als volgt ingevuld:
Georges Rogiers
Walter Van Gorp
René Rooman
Louise Wittmann
André Mols
Edgard Verpoorten
Cor Vervloet
Carine Van Dam
Hugo Van den Zegel
Paul Rouchet

voorzitter
ondervoorzitter en verantwoordelijke kampioenschappen/tornooien en reglementen
secretaris
penningmeester
voorzitter sportcommissie en verantwoordelijke seniorencompetitie
voorzitter recreantencommissie en verantwoordelijke jeugdcompetitie
verantwoordelijke veteranencompetitie
voorzitter klassementscommissie en propaganda
voorzitter scheidsrechterscommissie
voorzitter trainingscommissie en jeugdbeleid, tevens contactman Bloso
met trainers: Jo Van Damme en Walter Haagdoren

De competities
Bij de deelname aan de senioren-competitie was een toename met 50% t.o.v. vorig seizoen waar te nemen.
Scheidsrechterscommissie
PBA heeft 3 scheidsrechters uitgestuurd naar de Special Olympics in Brussel: Georges Rogiers – Annie Van
Eynde en Hugo Van den Zegel.
Trainingscommissie
Onder motivatie van onze nieuwe trainingsverantwoordelijke werden de jeugdtrainingen meer
gestructureerd. 28 Spelers werden geselecteerd, als volgt verdeeld: 8 miniemen – 7 cadetten – 7 scholieren
en 6 junioren. De trainingen werden gegeven op woensdagnamiddag in de sporthal van Wilrijk en op
zaterdagnamiddag in de sporthal van Beerschot. Er werd tijdens de eerste week van de kerstvakantie een
jeugdkamp georganiseerd in Sint Job.
Op 14 & 15 januari 1989 werd de eerste IPJO door WVBF georganiseerd in De Panne. PBA eindigde op de
3e plaats.
De Algemene Vergadering
De AV werd gehouden op 3 mei 1989: 34 van de 54 clubs waren aanwezig.
Het bedrag van de werkingstoelage werd opgetrokken van 750 naar 1000 Bef.
Georges Rogiers werd herkozen als voorzitter.
De uittredende bestuurders André Mols, Hugo Van den Zegel, Edgard Verpoorten en Louise Wittmann
werden eveneens herkozen. Daar Carine Van Dam ontslag nam, kwam er 1 plaats vrij als bestuurder. John
Gowie (Torpedo Wuustwezel) was kandidaat en werd verkozen.
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SEIZOEN 1989 - 1990
Ledenbestand
Er waren 58 clubs aangesloten. Als nieuwkomers werden B.A.D.(Badminton Antwerpen Dam), Bc Greenhill,
Kabad en Groot Zandhoven verwelkomd.
Taakverdeling
John Gowie werd voorzitter van de klassements-commissie ter vervanging van Carine Van Dam. De overige
taken binnen de RvB bleven ongewijzigd. De propaganda-activiteiten (eveneens een vroegere bevoegdheid
van Carine Van Dam) werden voorlopig door alle andere bestuurders op zich genomen.
De competities
De competitie nam weer een uitbreiding, dit zowel bij de senioren als bij de jeugd. De dames bij de
veteranen zagen het echter niet meer zitten, zodat deze reeks verdween.
Senioren:

6 afdelingen gemengd (42 ploegen)
5 afdelingen heren (33 ploegen)
1 afdeling dames (6 ploegen)

Veteranen:

2 afdeling gemengd (16 ploegen)
2 afdeling heren (11 ploegen)

Jeugd: 2 afdelingen gemengd (11 ploegen)
1 afdeling jongens (5 ploegen)

De trainingscommissie
De jeugdselectie bestond dit seizoen uit 42 spelers: 8 miniemen, 10 kadetten, 13 scholieren en 11 junioren.
De spelers en bestuurders ontvingen een trainingspak van Karakal. Deze sponsoring werd mogelijk gemaakt
door Georges Rogiers en Marc Le Bon. Zij lieten hun verdiensten bij de verkoop vallen. Door PBA werden
eveneens rode shorts en witte T-shirts aangeschaft. De kledij werd ter beschikking van de geselecteerden
gesteld, doch bleef eigendom van de PBA. Op de IPJO in Oost-Vlaanderen werd deze PBA kledij voor de
eerste maal gedragen zodat onze spelers goed herkenbaar waren. PBA behaalde de 2e plaats.
Het kerstkamp werd dit jaar gehouden in De Nekker.
Scheidsrechterscommissie
Vanaf dit seizoen waren er 28 scheidsrechters binnen de PBA actief.
De Algemene Vergadering
Op de AV van 4 mei 1990, waarop 39 clubs vertegenwoordigd waren, werden alle uittredende bestuurders
en de uittredende financiële commissaris herkozen.
Hugo Van den Zegel nam ontslag bij de PBA. Tot het einde van het seizoen werd het administratief werk
van deze commissie gedaan door Annie Van Eynde (Torpedo Wuustwezel). Annie Van Eynde werdnu als
nieuwe bestuurder gekozen.
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SEIZOEN 1990 - 1991
Ledenbestand
Tijdens dit seizoen namen volgende clubs ontslag: Bc Badminton Antwerpen Dam (B.A.D.) – Beco – Ter Elst
en ’t Pluiske. Twee clubs, Erasmus en Ywca, fuseerden tot één club onder de naam Erasmus-Ywca.
Nieuwkomer was Groot Willebroek. In totaal werd het aantal aangesloten clubs teruggebracht tot 54.
Taakverdeling
Annie Van Eynde werd als voorzitter van de scheidsrechterscommissie aangesteld. De overige taken binnen
het bestuur bleven ongewijzigd.
De competities
Aangezien de competitie zulke uitbreiding bleef nemen was het niet langer mogelijk om de deelname van B
spelers te beperken tot 1e provinciale. Vanaf nu werden eveneens B spelers toegelaten in de 2e afdeling.
Ook door het invoeren van een D klassement door de NBL (ter vervanging van het recreantenstatuut)
ontstond er belangstelling om een reeks voor deze D spelers op te starten. Ook bij de jeugd werd een
uitbreiding tot -18 jaar ingevoerd.
Senioren:

6 afdelingen gemengd (41 ploegen)
5 afdelingen heren (35 ploegen)
1 afdeling dames (8 ploegen)

Jeugd: 2 afdelingen gemengd -16 (12 ploegen)
1 afdeling jongens -18 (5 ploegen)

Senioren D:

2 afdelingen gemengd (9 ploegen)
1 afdeling heren (6 ploegen)
1 afdeling dames (3 ploegen)

Veteranen:

2 afdelingen gemengd (15 ploegen)
2 afdelingen heren (10 ploegen)

Begin januari trof het noodlot de veteranen. Tijdens een competitiewedstrijd werd Willem Hoek plots onwel
en stierf ter plaatse.
Trainingscommissie
Bij de start van dit seizoen werd de PBA getroffen door het verongelukken van zijn jeugdtrainer Walter
Haagdorens. Een in memoriam tekst werd gepubliceerd in het NBL Ligablad.
Als vervanger van Walter werd André Mens opnieuw bereid gevonden training te geven aan de PBA jeugd.
Dit seizoen waren er 43 geselecteerden: 9 miniemen, 12 cadetten, 12 scholieren en 10 junioren. Aan de
geselecteerden werd een vergoeding voor gebruik van de PBA kledij aangerekend van 350 Bef per jaar. De
spelers mochten deze kledij ook dragen op tornooien waar zij individueel aan deelnamen. De bestuurders
betaalden hetzelfde dit bedrag aan de PBA.
Op de IPJO in Wemmel (Vlaams-Brabant) eindigde PBA met hetzelfde aantal gewonnen ontmoetingen als
PBL. Doch door iets minder gewonnen wedstrijden werden wij slechts 2e en Limburg 1e.
Recreantencommissie
Aangezien de NBL de recreanten had vervangen door de D spelers werd dit seizoen voor de laatste maal de
“Scheldetrofee” georganiseerd. Winnaar BC Vosselaar mocht de wisselbeker behouden.
Scheidsrechterscommissie
Het scheidsrechtersbestand viel terug op 20. Er vielen er 12 af wegens ontslag of niet actief zijn en er waren
4 nieuwe geslaagden.
Tornooiorganisaties & kampioenschappen
De provinciale kampioenschappen senioren werden voor de eerste maal buiten de agglomeratie Antwerpen
gehouden. Ze gingen door in sporthal De Valk, thuishaven van Rijkerack. Er waren beduidend minder
inschrijvingen dan vorige jaren. Er was geen noemenswaardige belangstelling vanuit de Kempen enerzijds
en anderzijds vonden bepaalde spelers uit het Antwerpse de verplaatsing naar Rijkevorsel blijkbaar te groot.
De Algemene Vergadering
Op de AV van 17 mei 1991werd bijgewoond door 39 clubs.
Georges Rogiers werd als voorzitter herkozen. Ook André Mols, Annie Van Eynde, Edgard Verpoorten en
Louise Wittmann werden als bestuurders bevestigd.
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SEIZOEN 1991 - 1992: PBA VIERDE ZIJN 15-JARIG BESTAAN
Ledenbestand
Nieuwe aangesloten clubs waren Baret en 't Fortje.
Taakverdeling
Daar er geen nieuwe bestuurders werden aangesteld, bleef de taakverdeling binnen het bestuur
ongewijzigd.
Secretariaat
Gezien de enorme toename van het secretariaatswerk werd overgegaan tot de aanschaf van een PC en
printer. Deze aankoop werd ten huize van de secretaris geïnstalleerd.
De competities
De competitie nam weerom uitbreiding zoals blijkt uit onderstaande gegevens.
Senioren:

8 afdelingen gemengd (+ 16 ploegen)
7 afdelingen heren
2 afdelingen dames (+ 2 ploegen)

Veteranen:

2 afdelingen gemengd (+ 3 ploegen)
2 afdelingen heren (+ 1 ploeg)

jeugd: 2 afdelingen gemengd
2 afdelingen jongens

Sponsoring:
Er werd met de CERA bank een sponsoringscontract afgesloten voor 3 jaar. De verdeling van
onderstaande bedragen werd door CERA zelf uitgewerkt.
De winnende club van de 1e gemengde afdeling ontving een som van 10.000 Bef. Deze afdeling werd
nu de CERA Cup genoemd.
Voor de jeugd-competitie was een bedrag van 20.000 Bef voorzien. Deze werd als volgt verdeeld: 10.000 Bef
te verdelen onder de winnende clubs van alle jeugdreeksen en 10.000 Bef voor de club met de beste
jeugdwerking.
Als tegenprestatie moest PBA het logo van CERA plaatsen in het informatieboekje en op de T-shirts van de
jeugdselectie. De competitiekalender werd gedrukt op affiches met het CERA logo en aan de clubs
overgemaakt.
De trainingscommissie
De jeugdselectie telde 42 spelers: 8 miniemen, 13 cadetten, 10 scholieren en 11 junioren. Peter Bonheur
(Antwerp) heeft als selectieheer zijn medewerking verleend.
De IPJO werd dit seizoen in Overpelt georganiseerd. PBA behaalde weerom de 2e plaats.
De scheidsrechterscommissie
Door het slagen van de kandidaat-scheidsrechters was het scheidsrechters bestand terug gegroeid tot 31.
Erwaren opnieuw 4 kandidaten voor het volgen van de scheidsrechtercursus, die startte na de provinciale
kampioenschappen.
Tornooiorganisaties & kampioenschappen
Op vraag van de stad Antwerpen werd hun jeugdtornooi uitgebreid met deelname van de veteranen.
Bij aanvang van het seizoen werd onder leiding van Paul Rouchet met medewerking van Georges Rogiers,
Edgard Verpoorten en Louise Wittmann, reeds gestart met de uitwerking van de IPJO 1993, die door PBA
moest georganiseerd worden.
De provinciale kampioenschappen werden opnieuw in het Antwerpse georganiseerd, nl. in Mariënborgh.
Door de invoering van het D klassement werd deze categorie toegevoegd voor alle disciplines.
De Algemene Vergadering
De AV werd op 8 mei gehouden in het GM-clubhuis te Merksem: 31 van de 55 clubs waren
vertegenwoordigd. Op deze vergadering werd aan de clubs het eerste PBA informatieboekje overhandigd.
Dit werd vanaf nu maandelijks aan de clubsecretariaten bezorgd.
Zowel Louise Wittmann als Cor Vervloet namen afscheid als bestuurder: Ook onze financiële commissaris
Guy Van Hoeymissen stelde zich niet meer kandidaat. Nelly Halsberghe (Olve) was een kandidaatbestuurder en Dirk Van Baelen (Gmc) was de nieuwe kandidaat financiële commissaris. Beide werden
verkozen. John Gowie, RenéRooman, Paul Rouchet en Walter Van Gorp werden herkozen.
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SEIZOEN 1992 - 1993
Ledenbestand
Nieuwe club was De Pluimbal. 't Fortje en Hoboken namen ontslag. Kempen Killshot werd in de loop van
het seizoen ontbonden.
Taakverdeling
Nelly Halsberghe aanvaardde de functie van penningmeester.
De competities
In de senioren- en jeugd-competitie werd opnieuw een toename van het aantal ploegen vastgesteld.
Senioren:

9 afdelingen gemengd (+ 1afd)
8 afdelingen heren (+1afd)
2 afdelingen dames

Jeugd: 4 afdelingen gemengd (-12 tot -18)
3 afdelingen jongens (-14 tot -18)

Bij de veteranen werd een terugval met 14 deelnemers vastgesteld:

2 afdelingen gemengd
1 afdeling heren

Louise Wittmann verklaarde zich bereid om samen met Cor Vervloet de veteranencompetitie als
medewerkers verder te organiseren.
Dit seizoen werd een aanpassing aangebracht aan het reglement betreffende de voorgift (handicap). Er
werd nl. vastgesteld dat in sommige gevallen een ploeg de wedstrijd won door slechts 1 punt te scoren.
Voortaan moest een ploeg die voorgift ontvangt, zelf minimum 5 punten scoren. Dit betekende dat in
sommige gevallen de ploeg die voorgift gaf, met minpunten moest starten.
De jeugd-competitie werd op een andere basis georganiseerd. De ontmoetingen werden nu in vaste
zalengespeeld die door de desbetreffende clubs werden ter beschikking gesteld.
De trainingscommissie
De jeugdselectie telde nu 43 spelers: 9 miniemen, 9 cadetten, 14 scholieren en 11 junioren. Met een
beperkte selectie werd op 21 maart 1993 in de stad Luxemburg partij gegeven aan een Luxemburgse
selectie.
André Mens stopte als trainer voor de jeugd.
Op vraag van Olve ging in augustus een PBA jeugddelegatie, aangevuld met jeugd van Olve, een
ontmoeting spelen in Nottingham.
De scheidsrechterscommissie
Het scheidsrechterbestand daalde met 6 naar 25 actieve personen. Meerdere scheidsrechters hebben hun
vergoedingen voor hun aantreden op jeugdtornooien afgestaan aan de PBA jeugdwerking.
Annie Van Eynde droeg haar bevoegdheid van voorzitter scheidsrechterscommissie over aan de RvB. Zij
bleef echter bestuurder en nam nu de taak van public relations en propaganda voor haar rekening. De
scheidsrechterscommissie werd overgenomen door Marcel Pierloot (Bacss) die als medewerker deze taak
op zich nam.
Tornooiorganisaties & kampioenschappen
De formule van het tornooi van de stad Antwerpen werd op hun vraag opnieuw gewijzigd. Bij de jeugd werd
in de verschillende leeftijdsgroepen het klassement beperkt tot C. Een afzonderlijke reeks met B spelers
werd ingevoerd (alle leeftijden samen). De veteranen werden vervangen door senioren. Het werd een
volwaardig tornooi.
De PBA was dit jaar de organisator van de 5e editie van de IPJO op 13 en 14 februari 1993. Voor de eerste
maal werden alle wedstrijden gespeeld met veren shuttles die door Yonex met forse korting werden geleverd
als sponsoring. Er werd gespeeld in sporthal Mariënborgh te Wilrijk en de overnachting gebeurde in de
schippersschool op Linkeroever. De PBA behaalde voor de eerste maal de 1e plaats.
De organisatie van de Provinciale Kampioenschappen Jeugd werden bij gebrek aan inschrijvingen
geannuleerd.
De Algemene Vergadering
De AV werd gehouden op 7 mei 1993 in het St Anna Centrum op Antwerpen Linkeroever. 33 van de 56
clubs waren aanwezig.
Het voorstel om het bedrag van de werkingstoelage op te trekken van 1000 naar 1500 Bef werd
unaniem aanvaard.
Georges Rogiers werd herkozen tot voorzitter en de uitredende bestuurders Nelly Halsberghe, André Mols,
Annie Van Eynde en Edgard Verpoorten werden eveneens herkozen.
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SEIZOEN 1993 - 1994
Ledenbestand
Dit seizoen kwamen Arbad, 't Heurtuits Dropke en Wiekevorst de PBA vervoegen. De Pluimbal heeft ontslag
genomen. Dit bracht het aantal clubs op 59.
Taakverdeling
Gezien er zich geen verandering van bestuurders had voorgedaan, bleven allen dezelfde functie uitoefenen
als tijdens vorig seizoen. Dit betekende dat er zich 2 commissieproblemen stelden. De veteranen- en
scheidsrechterscommissie hadden geen verantwoordelijke bestuurder meer.
Penningmeester & boekhouding
Om in de toekomst nog subsidies te kunnen ontvangen van het provinciebestuur werd de PBA verplicht
aanwezig te zijn op de AV en/of BAV van de Provinciale Sportraad. Vanaf nu werd deze maatregel ook
toegepast binnen de PBA naar haar clubs toe, m.a.w. om in de toekomst een deel van het door de provincie
gestorte bedrag te kunnen ontvangen moesten de clubs effectief aanwezig zijn op de AV/PBA.
De competities
In begin van het seizoen nam André Mols ontslag als voorzitter van de sportcommissie Zijn medewerker
Edgard Verpoorten nam zijn taak over, doch gezien de grootte van deze commissie bleek dat te veel voor
één man. Onder zijn verantwoordelijkheid werden Jef Verboven (Geelse) en Lutgarde Symons (De Nekker)
bereid gevonden een deel van de taken op zich te nemen. Jef nam de gemengde competitie voor zijn
rekening en Lutgarde de damescompetitie. Edgard bleef instaan voor de heren- en jeugd-competitie.
Bij de senioren-competitie namen in totaal 153 ploegen deel, zijnde 13 dames (2 afdelingen), 68 heren (10
afdelingen) en 72 gemengd (10 afdelingen).
Door de sportcommissie werd dit seizoen een drastische ingreep doorgevoerd om de vele uitgestelde
wedstrijden bij de senioren-competitie tegen te gaan. Voortaan kregen de clubs de tijd tot 1 oktober
wijzigingen aan de opgemaakte kalender aan te vragen. Nadien konden geen wedstrijden meer worden
uitgesteld tenzij de thuisclub heirkracht kon bewijzen.
De jeugd-competitie had net als vorig seizoen plaats op 3 vaste locaties: Mol, Brasschaat en
Mariënborgh.Er namen 35 ploegen deel, verdeeld over 7 afdelingen
Louise Wittmann stond nu als medewerker zelfstandig in om de veteranencompetitie in goede banen te
leiden. De competitiekalender werd door Georges Rogiers opgesteld. Er namen 14 gemengde ploegen (2
afdelingen) en 9 herenploegen (1 afdeling) deel.
De trainingscommissie
De jeugdselectie telde nu 42 spelers: 8 miniemen, 12 cadetten, 11 scholieren en 11 junioren.
Als vervanger van André Mens werd Manno Böck uit Nederland aangesteld.
Een kerstkamp werd georganiseerd op 27 en 28 december in Sint Job.
De 6e editie van de IPJO werd gehouden in Tielt met overnachting in de jeugdherberg in Brugge. De PBA
eindigde tegen de verwachtingen in op de 2e plaats.
De scheidsrechterscommissie
Voor de scheidsrechterscommissie werd het administratieve werk door René Rooman gedaan terwijl de
opvolging en opleiding werd voortgezet door Annie Van Eynde, Georges Rogiers en Walter Van Gorp. Later
tijdens het seizoen werd Frans Thoné (Merksplasse) als medewerker toegevoegd.
Het aantal actieve scheidsrechters bedroeg 24.
Tornooiorganisatie en kampioenschappen
De Provinciale Kampioenschappen werden voor het eerst georganiseerd in Edusport te Merksem. Dit was
een succes qua aantal inschrijvingen.
De Algemene Veragdering
De AV werd op 6 mei 1994 gehouden in het Provinciaal Vormingscentrum te Malle: 44 van de 59 clubs
waren vertegenwoordigd, waarvan 3 bij volmacht.
De uittredende bestuurders René Rooman, Paul Rouchet en Walter Van Gorp werden herkozen.
Dirk Van Baelen werd opnieuw aangesteld als financieel commissaris en de 3 kandidaten bestuurders zijnde
Hilde Symons (De Nekker), Frans Thoné (Merksplasse) en Louise Wittmann (Anehta), werden als nieuwe
bestuurders benoemd.
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SEIZOEN 1994 - 1995
Ledenbestand
Shuttle Puurs werd als nieuwe club verwelkomd. Ontslagnemend waren De Mattekloppers. Hierdoor bleef
het aantal op 58 aangesloten clubs.
Taakverdeling
De nieuw verkozen bestuurders werden volgende commissies toegewezen:
Hilde Symons
Frans Thoné
Louise Wittmann

voorzitter klassementscommissie
voorzitter scheidsrechterscommissie
voorzitter veteranencommissie

Algemeen
Begin 1995 werd het Huis van de Sport in Berchem geopend en vanaf dan werden de
bestuursvergaderingen daar gehouden. Ook beschikte de PBA er over een eigen lokaal (binnen de entiteit
van het AC/VBL) tegen betaling van een vergoeding.
Penningmeester & boekhouding
Voor de uitbetaling van de subsidies van het provinciebestuur werd een formule uitgewerkt die werd
toegepast om in de toekomst te bepalen hoeveel de in aanmerking komende clubs zouden ontvangen.
De competities
De PBA moest voortaan de competitiekalender van de provinciale competitie voor senioren, jeugd en
veteranen jaarlijks bezorgen aan de Vlaamse gemeenschap, dienst Medisch Verantwoord Sporten. Dit in
functie van mogelijke dopingcontrole door de overheid. Ook wijzigingen in de loop van het seizoen dienden
uiterlijk 2 weken vóór de nieuwe datum worden doorgegeven.
De veteranencompetitie verhuisde van Mariënborgh in Edegem naar Edusport in Merksem. Er werd
gespeeld tussen 13u30 en 17u30. Er hadden zich 4 damesploegen gemeld zodat dit seizoen, naast de 2
gemengde reeksen en de herenreeks, de damescompetitie opnieuw werd georganiseerd.
De jeugd-competitie werd slechts op 2 locaties gespeeld, Mol en Mariënborgh.
Dit seizoen waren er: 3 afdelingen gemengd (-14, -16 en -18)
3 afdelingen jongens (-14, -16 en -18)
1 afdeling meisjes (-16)
De senioren-competitie werd volledig anders gestructureerd dan vroeger. Vanaf nu had zowel de
gemengde als de herencompetitie 4 afdelingen als volgt onderverdeeld.

1ste afd

Gemengde & Heren

2de afd A

2de afd B

3de afd A

3de afd B

3de afd C

3de afd D

4de afd A

4de afd B

4de afd C

4de afd D

Voor de damescompetitie werden een 1e, 2e en 3e afdeling behouden.

Uitgave d.d. /6/2021

PBA - Historiek / 21
De trainingscommissie
De jeugdselectiedag werd gehouden in Merksplas. Er werden 46 kinderen geselecteerd: 10 miniemen, 15
cadetten, 11 scholieren en 10 junioren. Er werd voortaan op zaterdag training gegeven in het UFSIA van 14
tot 17 uur en in Wilrijk op woensdag van 15u tot 17 u. Een optie werd ook genomen voor woensdag
namiddag in het UFSIA van 18 tot 20 uur. Onze trainer Jo Van Damme, die de betere cadetten en scholieren
trainde, werd nu bijgestaan door Kurt Nijs.
Er werd opnieuw in Sint Job een kerstkamp georganiseerd.
De 7e IPJO had plaats in Waasmunster. PBA werd opnieuw 2e wat tegen alle verwachtingen in een goede
uitslag was.
Promotie
De PBA nam eind juni deel aan de Doe-aan-Sport beurs, georganiseerd door de Provinciale Sportdienst in
de Nekkerhal te Mechelen.
Tornooiorganisatie & kampioenschappen
De Provinciale Kampioenschappen werden opnieuw georganiseerd in Edusport. Door het grote succes
moest op zaterdagvoormiddag uitgeweken worden naar een tweede zaal. De kampioenschappen werden
zowel voor senioren, jeugd als veteranen tijdens hetzelfde weekend georganiseerd. Als 2e zaal werd Den
Willecom in Edegem afgehuurd, waar HE-C2, DE-C2, HE-D, DE-D en DD-D werd gespeeld.
De Algemene Veragdering
Op de AV gehouden op 5 mei 1995 in het Provinciaal Vormingscentrum te Malle, waren 42 clubs effectief
aanwezig. Voorzitter Georges Rogiers werd herkozen evenals de 3 uittredende bestuurders Nelly
Halsberghe, Edgard Verpoorten en Louise Wittmann.

20 mei 1995, PBA in diepe rouw!
Net vóór aanvang van de AV/NBL in het Huis van de Sport zakte onze voorzitter
Georges Rogiers in het PBA lokaal plots in elkaar. De toegebrachte eerste hulp
door o.a. Erna en Paul Rouchet, in aanwezigheid van René Rooman en Linda
Schippers (Olympia), en nadien overgenomen door de MUG diensten konden niet
meer baten. Onze voorzitter stierf ter plaatse.
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SEIZOEN 1995 - 1996
Ledenbestand
Als nieuwe clubs werden Merksem en Waverse toegevoegd terwijl Gmc en Spinners hun ontslag gaven. Het
aantal bij PBA clubs bleef dus 59.
Taakverdeling
Vermits Georges Rogiers 15 dagen vóór zijn overlijden nog als voorzitter werd herkozen besliste de
RvB/PBA om geen nieuwe voorzitter te laten verkiezen, doch zijn taak te laten waarnemen door
ondervoorzitter Walter Van Gorp en dit tot aan de volgende AV in 1996. Deze beslissing kon genomen
worden daar in de statuten voorzien was dat de ondervoorzitter de taken waarneemt van de voorzitter bij
diens afwezigheid. Verder werden er geen taakwijziging onder de bestuurders doorgevoerd.
Algemeen
Aangezien de zetel van de PBA zich bevond ten huize Georges Rogiers moest deze verplaatst worden.
Daar de PBA een eigen lokaal had, werd onze zetel verplaatst naar VBL/PBA Boomgaardstraat 22 bus 18
te 2600 Berchem.
Met toelating van zijn kinderen werd het tornooi van de stad Antwerpen vanaf nu het Georges Rogiers
tornooi genoemd.
Ook werd een wisselschaal Georges Rogiers in het leven geroepen voor de beste jeugdspeler van het
afgelopen seizoen. Hij zal de schaal één jaar mogen bezitten, doch deze zal steeds eigendom blijven van de
PBA. Om in aanmerking te komen moeten de jeugdspelers deelnemen aan zowel de provinciale
kampioenschappen voor senioren als voor jeugd. De naam van de winnaar zal jaarlijks in de schaal
gegraveerd worden. Een kleiner exemplaar wordt aan de speler overhandigd om te behouden. De eerste
winnaar werd Sara Wouters (Plumula). Zij mocht de schaal in ontvangst nemen op de AV van 3 mei 1996.
De competities
Bij de senioren-competitie werd voortaan gespeeld volgens het VBL C320 reglement, hier en daar
aangepastaan de provinciale noden. Dit was een afspraak tussen de provinciale besturen en VBL.
Ondanks de terugtrekking van Alcudia uit deze competitie werden er opnieuw meer ploegen
ingeschreven. Vooral de spectaculaire verhoging tot 22 damesploegen was opmerkelijk. Verder waren
er 76 gemengde en 87 herenploegen ingeschreven.
Bij de jeugd-competitie werden niet minder dan 27 ploegen ingeschreven, verdeeld over 2
gemengdeafdelingen (-16 en -18), 2 jongensafdelingen (-16 en -18) en 1 meisjesafdeling -16.
Ook de veteranencompetitie nam uitbreiding met 3 ploegen waardoor er meer zaterdagen moesten
afgehuurd worden. Anderzijds zakte de belangstelling voor de damesafdeling opnieuw onder nul zodat deze
opnieuw moest worden afgeschaft. Er bleven dus 2 afdelingen gemengd en 1 afdeling heren over.
De trainingscommissie
De jeugd-selectiedag, gehouden in Merksplas, kende een terugval zowel wat betrof het aantal spelers als
de kwaliteit. Toch werden 47 jongeren geselecteerd: 10 miniemen: 11 cadetten, 16 scholieren en 12
junioren. Nochtans bewezen de door ons geselecteerde jongeren hun belang. Door de behaalde resultaten
zijn er reeds meerdere van deze jongeren doorgedrongen tot zelfs het A2 klassement.
Samen met Olve werd in het tussenseizoen gespeeld tegen een selectie uit Nottingham en Val de Reuil die
een tegenbezoek brachten aan België (zie vorige 2 seizoenen). Dit seizoen werd ook gestart met regionale
trainingen voor jeugd in Rumst (12 spelers) en Retie (6 spelers).Het grote probleem bleek echter om
geschikte trainers te vinden. Uiteindelijk hebben Wim Buyens en Guy Franssen (beiden de Klamp) zich
aangeboden om deze klus te klaren.
De jaarlijkse IPJO ging door in Kessel-Lo. PBA behaalde weerom de 2e plaats.
De scheidsrechterscommissie
De PBA beschikte nog maar over 20 actief zijnde scheidsrechters. In vergelijking met 5 seizoenen terug was
dit een terugval met 1/3. Er waren echter 3 kandidaten die de cursus volgden.
Promotie
Van 24 tot en met 26 juni 1996 werd opnieuw deelgenomen aan de Doe-aan-Sport beurs van de Provinciale
Sportraad in de Nekkerhallen te Mechelen.

Uitgave d.d. /6/2021

PBA - Historiek / 23
Tornooiorganisatie & kampioenschappen
De Provinciale kampioenschappen werden opnieuw opgesplitst: jeugd en veteranen op een andere datum
dan de senioren. De belangstelling van de jeugd was echter laag.
De Algemene Vergadering
De AV van 3 mei 1996 werd gehouden in het Huis van de Sport. Vanaf nu werden alle AV's hier gehouden,
gezien onze zetel nu hier is gelegen was. Er waren 37 clubs effectief aanwezig.
Op deze vergadering werd gestemd over met welke shuttle er moest gespeeld worden in de verschillende
afdelingen van de provinciale competitie. Voortaan zouden alle ontmoetingen met veren shuttles gespeeld
worden met uitzondering van de laagste afdelingen. Anders gezegd veren shuttles in 1e, 2e en 3e gemengd
en heren en in 1e en 2e bij de dames. Plastic shuttles in 4e gemengd en heren en in 3e dames.
Aan de vergadering werd gezien de beperkte belangstelling van de regionale trainingen, het BYT's
(Badminton Youth Training) project voorgesteld. Dit was een initiatief van enkele jonge trainers uit De Klamp.
Bij voldoende belangstelling zou met dit project in september kunnen gestart worden
Walter Van Gorp werd door de vergadering verkozen als voorzitter. Hij zette het mandaat voort van wijlen
Georges Rogiers. De uittredende bestuurders René Rooman, Paul Rouchet, Hilde Symons en Frans Thoné
werden herkozen. Nelly Halsberghe nam wegens tijdsgebrek.
Als nieuwe kandidaat werd Jan Vangoidsenhoven (De Nekker) verkozen. Dirk Van Baelen werd herkozen
als financieel commissaris.
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SEIZOEN 1996 - 1997
Ledenbestand
Dit seizoen namen 3 clubs ontslag (Alcudia, Kalmthoutse en Tornado Lier), terwijl Erasmus/Ywca fuseerde
met Antwerp. Als nieuwkomer verwelkomden wij Rita Serveert. Dit bracht het totaal aantal clubs terug tot 56.
Taakverdeling
Nu Walter Van Gorp als voorzitter werd verkozen diende de RvB over te gaan tot de aanstelling van een
nieuwe ondervoorzitter om in orde te zijn met de statuten. Louise Wittmann kreeg deze taak toegewezen.
Jan Vangoidsenhoven werd aangesteld als nieuwe penningmeester, waardoor beide deel uitmaakten van
het DB.
Frans Thoné nam ontslag uit de PBA. Zijn medewerker Fons Schrauwen werd bereid gevonden om tot de
volgende AV de belangen van de scheidsrechterscommissie te behartigen.
De competities
De competitie organiseren bleef een zware taak voor de sportcommissie. Om die reden werd hulp gevraagd
voor het verwerken van de jeugd-competitie resultaten. Christel Tiebos (Herentalse) zette zich vanaf nu
daarvoor in. De jeugd-competitie werd opnieuw georganiseerd met thuis- en uitwedstrijden. Er waren 6
afdelingen, nl. jongens -15, jongens -17A, jongens -17B, jongens -19, gemengd -15 en gemengd -19.
De senioren-competitie nam weerom een uitbreiding. De gemengde competitie bleef ongewijzigd zoals in
seizoen 1994-1995, doch bij de heren kwamen er een 5e afdeling A en B bij, terwijl voor de dames de 3e
afdeling werd opgesplitst in A en B. Hieronder wordt de nieuwe structuur weergegeven:

Bij de veteranen bleek de damescompetitie een jojo beweging te maken. Nadat vorig seizoen deze moest
worden afgeschaft, waren er dit seizoen opnieuw voldoende ploegen ingeschreven. Er waren nu 2
afdelingen gemengd met elk 6 ploegen, 1 afdeling heren met 10 ploegen en 1 afdeling dames met 8
ploegen.
Trainingscommissie
Op de selectiedag werden 34 spelers bij geselecteerd : 9 miniemen, 8 cadetten, 11 scholieren en 6
junioren. De regionale trainingen kwamen niet van de grond. Gelukkig werd dit opgevangen door het BYT's
project dat toch bij een15-tal clubs belangstelling had.
Ook nu weer werd een kerstkamp georganiseerd
De IPJO werd gehouden in Leopoldsburg. Ook nu weer kwam PBA op de 2e plaats terecht.
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Het BYT's project leek toch een succes te worden.
Paul Rouchet had een trainingstrip naar Indonesië geregeld voor de beste PBA jeugd. Maar liefst 9 spelers
hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt. Deze trip ging door in juli 1997
De bedoeling was dat deze jeugd daar 3 weken ging trainen en 1 week vakantie nam. Tevens werd tijdens
deze trainingsperiode deelgenomen aan het jeugdtornooi van Jakarta. Tevens werd voor belangstellende
ouders en PBA bestuurders een drieweekse rondreis door Sumatra, Java en Bali georganiseerd. Tijdens
het verblijf op Java werd dan een bezoek aan de kinderen gebracht. De ganse delegatie werd door onze
ambassadeur ontvangen op de Belgische ambassade.
Scheidsrechterscommissie
Door het slagen van 2 stage-doende scheidsrechters was het aantal actieve opnieuw gestegen tot 22.
Tornooiorganisatie & kampioenschappen
De provinciale jeugdkampioenschappen werden op één dag georganiseerd. In het enkelspel werd volgens
het dubbel knock-out systeem gespeeld.
Promotie
Er werd beslist om vanaf nu altijd deel te nemen aan de Doe-aan-Sport beurs van de provinciale sportraad.
De motivatie waren de subsidies die de PBA van de provincie zou ontvangen.
De Algemene Vergadering
De AV werd gehouden op 9 mei 1997. Er waren 38 clubs effectief aanwezig.
Het voorstel om het bedrag van de werkingskosten te verhogen van 1500 naar 1750 Bef werd eenparig
goedgekeurd.
De wisselschaal Georges Rogiers werd opnieuw gewonnen door Sara Wouters. Zij mocht deze opnieuw uit
de handen van Ingrid Rogiers ontvangen.
Walter Van Gorp werd als voorzitter herkozen. Jan Vangoidsenhoven, Edgard Verpoorten en Louise
Wittmann werden als uittredend bestuurder herkozen. Nieuwe kandidaten waren Linda Schippers
(Olympia) en Fons Schrauwen (Smash). Beiden werden verkozen.

Uitgave d.d. /6/2021

PBA - Historiek / 26

SEIZOEN 1997 - 1998: PBA VIERDE ZIJN 20-JARIG BESTAAN
Ledenbestand
Als ontslagnemende clubs werden Poona '81 en Shuttle Boom genoteerd, terwijl 't Beerke als nieuweling
toetrad. Het aantal clubs werd dus 55.
Taakverdeling
De 2 nieuwe bestuurders werd een taak toegewezen. Fons Schrauwen nam de taak van
scheidsrechterscommissie nu officieel over en Linda Schippers werd als hulp van Paul Rouchet bij de
Trainingscommissie toegevoegd.
Algemeen
Het 20 jarig bestaan van de PBA werd gevierd met een The Shuttle Fuif op 27 september 1997 in de aula
van het OLVE college.
De competities
Het aantal deelnemende ploegen bij de provinciale competitie bleef maar toenemen. Dit seizoen werden er
weerom 8 ploegen meer ingeschreven bij de senioren. Dit seizoen werd Bert De Backer (De Netedroppers)
aan de lijst van medewerkers van Edgard Verpoorten toegevoegd. Bert stond in voor het verwerken van de
resultaten van de herencompetitie.
De indeling van de jeugd-competitie bleef nagenoeg gelijk tegenover vorig seizoen. Alleen werd de
gemengde afdeling -15 vervangen door -17.
Ondanks de toename van het aantal ploegen in de senioren-competitie bleef het aantal afdelingen gelijk aan
deze van het vorig seizoen.
Voor de veteranencompetitie werden de heren opgesplitst in 2 afdelingen (6 + 6) zoals bij het gemengd (6 +
7) en de dames waren weer met voldoende ploegen (7) om deze dit jaar niet opnieuw te moeten afschaffen.
De scheidsrechterscommissie
Het scheidsrechterbestand werd bij aanvang van het seizoen opgetrokken tot 24 door het slagen van 2
stage-doende collega's. Jammer genoeg hebben in de loop van het seizoen ook 2 actieve collega’s
afgehaakt waardoor het aantal status-quo bleef.
De trainingscommissie
Door een beslissing op wereldniveau kende de jeugdselectie dit seizoen een ganse omwenteling. De reeds
jaren gekende leeftijdsgrenzen werden gewijzigd. Voortaan sprak men van -11, -13, -15, -17 en -19. De
eerste groep is er bijgekomen en zijn eigenlijk pre-miniemen. De andere groepen vervangen de gekende
benamingen van miniemen, cadetten, scholieren en junioren. De selectie-dag werd gecombineerd met de
laatste trainingsdag van het BYT's project van vorig seizoen. Later op het seizoen werden nog enkele
spelers bij de selectie gevoegd wat het totaal op 55 geselecteerden bracht: 7 voor -11, 9 voor -13, 19 voor 15, 14 voor -17 en 6 voor -19.
Er werd nu training gegeven aan 3 groepen op 3 verschillende locaties:
een groep beginners op dinsdagavond in het Atheneum in Mortsel door Jo Van Damme;
een groep beginners op vrijdagavond in het Seminarie van Hoogstraten door Gregory Verpoorten;
een groep gevorderden op woensdagnamiddag in Wilrijk door Jo Van Damme en Kurt Nijs
De reeds tot A of B1 bevorderde jeugd trainden bovendien op dinsdagavond samen met Olve in Mortsel
o.l.v.Jo Van Damme.
Er werden dit seizoen ook 2 trainingskampen van 2 dagen ingericht, m.n. tijdens het herfstverlof en tijdens
de kerstvakantie, telkens in Turnhout (sporthal van het Heilig Graf instituut). Aan beide kampen namen een
30-tal geselecteerden deel.
Ondanks het feit dat er opnieuw voldoende belangstelling was om het tweede seizoen van het BYT's project
te starten, moest dit noodgedwongen na de eerste training worden stopgezet. Wim Buyens en Guy
Franssen namen ontslag wegens persoonlijke redenen.
Paul Rouchet neemt ontslag uit de trainingscommissie. Hij zal echter nog wel in de RvB blijven.
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Tornooiorganisatie & kampioenschappen
De IPJO werd dit seizoen door PBA georganiseerd in De Nekker met overnachting in Hazewinkel en het
sporthotel De Nekker. Na 4 jaar op rij de 2e plaats te hebben behaald werd door PBA dit keer opnieuw de 1e
plaats in de wacht gesleept.
De Algemene Veragdering
De AV werd gehouden op vrij 8 mei 1998: 30 clubs waren effectief aanwezig.
Aan de clubs werd de nieuwe regeling over de werkingstoelage en competitiedeelname uitgelegd. Voortaan
zou deelname aan de senioren-competitie niet meer gratis zijn (jeugdcompetitie blijft dit wel).
Bovendien was de PBA nog de enige provincie binnen VBL waar de competitie gratis was.
Een tweede voorstel vanwege PBA om het aantal ploegen binnen de afdelingen te verhogen tot 10 (en
daaraan gekoppeld het feit dat de spelers moesten kiezen in welke competitie zij wilde deelnemen:
gemengde of heren/dames, want men kon niet in beide spelen), werd door de vergadering nipt weggestemd.
De wisselschaal Georges Rogiers werd dit seizoen gewonnen door Tim Wouters (Plumula).
Tijdens de statutaire verkiezingen werden alle uittredende bestuurders, René Rooman, Paul Rouchet, Linda
Schippers, Hilde Symons en Louise Wittmann, evenals de uittredende financiële commissaris Dirk Van
Baelen herkozen.
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SEIZOEN 1998 - 1999
Ledenbestand
Dit seizoen waren er geen ontslagnemende clubs, maar wel één nieuwkomer, nl. BC Malle, wat het aantal
clubs op 56 bracht.
Taakverdeling
Hoewel er geen nieuwe bestuurders werden aangesteld, werd een wijziging van de bevoegdheden binnen
de RvB doorgevoerd. Paul Rouchet werd als ondervoorzitter aangesteld; hij kwam zo eveneens in het DB.
Edgard Verpoorten nam de trainingscommissie voor zich en Linda Schippers werd aangesteld als
competitieverantwoordelijke. De overige bestuurders behielden hun verantwoordelijkheden.
De competities
Onder leiding van Linda Schippers, opnieuw bijgestaan door de 4 medewerkers van vorig seizoen, namen
85 heren, 26 dames en 68 gemengde ploegen deel aan de senioren-competitie. Met uitzondering van de
gemengde competitie, waar de 4e afdeling D verdween, bleef het aantal afdelingen bij de dames en heren
ongewijzigd. Bij de jeugd-competitie speelden 13 jongens (-15 en -17) en 9 gemengde ploegen (-17 en 19).In totaal dus 201 ploegen die in de kalender diende te worden ingepast.
De veteranencompetitie kende een terugval in het aantal deelnemende ploegen. Er werden 2 afdelingen
gemengd (6 + 7), 1 afdeling heren (9) en 1 afdeling dames (6) ingericht. Een poging om de
veteranencompetitie open te trekken met een afzonderlijke afdeling +35 jaar was mislukt, aangezien er
slechts 1 ploeg zich hiervoor aanbood. Nieuw was het spelen met veren shuttles in de afdeling gemengd A,
waarin meestal spelers met B of C1 klassement speelden.
Trainingscommissie
Oorspronkelijk werden er 64 jongens en meisjes geselecteerd: 10 -11jarigen, 12 -13jarigen, 14 -15jarigen,
18 -17jarigen en 10 -19jarigen. In december werd dit aantal door natuurlijke selectie echter teruggebracht
tot 53. Naast de reeds gekende namen heeft Wim Schepens (Turnhout) dit seizoen het trainersteam
vervoegd.
Dit seizoen werd er naast een Kerstkamp ook een Paaskamp georganiseerd. (beiden in het Heilig Hart te
Turnhout.
De start van de 3e IPJO cyclus kende wat problemen daar Limburg zich terugtrok uit deze organisatie.
Limburg werd in De Panne vervangen door zowel LFBB als een delegatie uit Frans-Vlaanderen.
Deze 2 delegaties namen echter buitencompetitie deel voor de wisselbeker, zodat er zelfs meer wedstrijden
dan normaal moesten gespeeld worden. De behaalde resultaten tegen deze tegenstanders werden niet
verwerkt in de uitslag. PBA behaalde opnieuw de 2e plaats.
Scheidsrechterscommissie
Het scheidsrechterbestand bleef op 22 actieve scheidsrechters.
Tornooiorganisaties & kampioenschappen
Het Georges Rogiers tornooi kende uitzonderlijke belangstelling – een verdubbeling van het aantal
inschrijvingen tegenover de vorige uitgave –, waardoor er op 2 locaties diende gespeeld te worden. Op
zaterdag werd er gespeeld in het Ruca (senioren) en de sportschuur in Hoboken (jeugd). Op zondag werd er
gespeeld in de sporthal van Linkeroever (senioren) en in Hoboken (jeugd).
De Algemene Vergadering
De AV had plaats op 7 mei 1999. Er waren slechts 24 clubs aanwezig.
De wisselschaal werd dit jaar uitgereikt aan Elspeth Verpoorten (De Nekker).
Zowel voorzitter Walter Van Gorp als bestuurders Fons Schrauwen, Jan Vangoidsenhoven en Edgard
Verpoorten werden herkozen.
Aan de AV werd medegedeeld dat vanaf volgend seizoen de procedure voor het opsturen van de
competitieresultaten zou gewijzigd worden. Alle uitslagen moesten nu verstuurd worden naar de
klassementsverantwoordelijke Hilde Symons. Zij zal, na controle op lidmaatschap van de opgestelde
spelers, deze uitslagen aan de betreffende medewerkers overmaken voor verwerking van deze uitslagen.
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SEIZOEN 1999 - 2000
Ledenbestand
Ook tijdens dit seizoen mochten wij een nieuwe club verwelkomen, m.n. Ruca, terwijl Groot Zandhoven en
Merksem hun ontslag indienden. Het aantal clubs kwam alzo op 55 te staan.
Taakverdeling
Er werden geen bestuurswisselingen doorgevoerd. Iedereen behield zijn verantwoordelijkheden.
Secretariaat
Ingevolge de vraag op de AV van vorig seizoen om meer uitslagen en post elektronisch te verzenden,
werden er 2 initiatieven genomen. Samen met de voorlopige kalender werd eveneens een enquête
verzonden met de vraag welke clubs over e-mail beschikten. Van de 58 clubs beschikten er 39 over een
mailadres, zodat deze clubs op die wijze info ontvingen.
Penningmeester & boekhouding
Eind december 1999 heeft penningmeester Jan Vangoidsenhoven ontslag genomen. Nelly Halsberghe,
onze vorige penningmeester, nam deze taak terug op.
Algemeen
Met medewerking van Michel Beaucourt (Olbad) heeft Linda Schippers er voor gezorgd dat PBA voortaan
over een website beschikte. Eind januari 2000 kwam de website www.badminton-pba.be on line.
De competities
Ook nu weer steeg het aantal ploegen dat deelnam aan de senioren-competitie. Bij de heren werd een
toename met 11 ploegen vastgesteld. Bij de gemengd competitie waren er 8 ploegen meer en het aantal
damesploegen steeg met 4, wat een totaal van 202 ploegen gaf bij de senioren. Dit was maar liefst een
stijging met 12,84%.
Door deze toename drong er zich weerom een uitbreiding van de afdelingen op. In de gemengde werd de 4 e
afdeling D opnieuw ingeschakeld. Bij de heren werd een 5e afdeling C toegevoegd en bij de dames werd een
5e afdeling opgestart. Hugo Van de Wyngaert (Molse) nam de taak om de herencompetitie te verwerken over
van Bert De Backer. Ook Jef Verboven stopte als medewerker voor de gemengde competitie. Lutgarde
Symons nam deze taak over zodat zij én de dames én de gemengde resultaten verwerkte.
Christel Tiebos bleef de jeugd-competitie opvolgen. Deze competitie telde 23 ploegen verdeeld over
2afdelingen jongens (-15 en -17) en 2 afdelingen gemengd (-13 en -19).
De veteranencompetitie kende bij de gemengde reeks een toename van 2 ploegen (3 nieuwkomers en 1
terugtrekking). Het opstarten van een + 35 reeks bleek ook nu weer niet te lukken.
De trainingscommissie
De trainingscommissie selecteerde 66 jeugdspelers. Een 6tal van deze geselecteerden behoorden echter
ook tot het TSD van de VBL, zodat zij niet deelnamen aan onze trainingen maar wel in aanmerking kwamen
voor deelname aan de IPJO. Onze hoofdtrainer Jo Van Damme werd door de VBL aangeworven als
technisch coördinator. Deze functie kon hij niet als PBA hoofdtrainer uitvoeren, waardoor de
verantwoordelijkheid van hoofdtrainer werd opgenomen door zijn assistenten Kurt Nijs en Gregory
Verpoorten, beiden in het bezit van een diploma trainer B. Wim Schepens bleef tot de trainersstaf behoren,
die verder werd aangevuld door Liesbeth Aerts (Olve).
Vóór aanvang van het seizoen (juli – augustus) ging op dinsdagavond de looptraining in het park “Den
Brandt” (naast het Nachtegalenpark) door.
Ook nu werden de trainingen gehouden in Mortsel (dinsdag), in Wilrijk (woensdag) en in Hoogstraten
(vrijdag).
Het aantal 2daagse trainingskampen werd verhoogd tot 3, zijnde een herfst,- kerst,- en paaskamp, telkens in
het Heilig Graf in Turnhout.
De IPJO werd gehouden in Merelbeke. Ook nu nam Limburg om dezelfde redenen als vorig jaar niet deel.
Dit keer werd hun afwezigheid niet gecompenseerd door de ploegen uit de LFBB en Frans-Vlaanderen.
Ook nu weer werd PBA tweede.
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Scheidsrechterscommissie
De lijst van de actieve scheidsrechters onderging weerom een daling van 17. Een oproep naar de clubs toe
om onder hun leden reclame te maken voor de cursus scheidsrechter werd opnieuw gedaan.
Tornooiorganisatie & kampioenschappen
Het Georges Rogiers tornooi werd opnieuw in 2 sporthallen afgewerkt: Luysbekelaar en Plantijn Moretus in
Borgerhout. In Luysbekelaar werd een badmintonmat gelegd zodat men daar beschikte over 7 i.p.v. 6
velden. Dit was noodzakelijk, want het tornooi barstte uit zijn voegen.
Door de opeising van de sportzalen voor de organisatie van ISO 2000 was de sportschuur in Hoboken niet
beschikbaar voor de provinciale jeugdkampioenschappen, ze verhuisden naar 't Venneke in Ekeren. Er
werd beslist om in de toekomst voor deze locatie te opteren.
De Algemene Vergadering
De AV vond plaats op 5 mei 2000. Er waren 31 clubs effectief aanwezig.
De competitiebijdrage bleef ongewijzigd op 200 Bef/ploeg. Aangezien de financiële toestand van PBA
uitstekend was, werd aan de vergadering meegedeeld dat dit seizoen (het millenniumseizoen) per
uitzondering, dus éénmalig, geen werkingstoelage aan de clubs zou gevraagd worden.
Ingrid Rogiers reikte zoals gebruikelijk de wisselschaal Georges Rogiers uit aan de best jeugdspeler van het
afgelopen seizoen. Dit jaar viel deze eer te beurt aan Tom Lenaerts van de Nekker.
De uittredende bestuurders René Rooman, Paul Rouchet, Linda Schippers, Hilde Symons en Louise
Wittmann werden allen herkozen. Kandidaat-bestuurder Nelly Halsberghe werd verkozen. Financieel
commissaris Dirk Van Baelen werd ook herkozen.
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SEIZOEN 2000 - 2001
Ledenbestand
Er sloot geen nieuwe club aan tijdens dit seizoen. Wel namen Arbad en Rolowi ontslag. Het aantal clubs viel
terug op 53.
Taakverdeling
In de RvB nam Nelly Halsberghe opnieuw de functie van penningmeester op zich, wat inhield dat zij dus deel
uitmaakte van het DB. De overige functies bleven ongewijzigd.
Algemeen
Wegens gezondheidsperikelen vroeg Louise of iemand anders kon instaan voor het PBA Informatieboekje.
Walter nam dat van haar over.
De competities
Hoewel wij er van uitgingen dat na vorig seizoen de senioren-competitie met 202 ploegen deelnemende wel
zou stagneren, was niets minder waar. Opnieuw mochten wij een toename met 10 ploegen vaststellen wat
het totaal dus op 212 bracht, als volgt verdeeld: 104 heren (+8), 75 gemengde (-1) en 33 damesploegen
(+3). Er was dus opnieuw een uitbreiding bij de heren met een 5e afdeling D. De gemengde afdelingen
bleven ongewijzigd, terwijl de damesafdelingen werden gewijzigd in 1 e, 2e A, 2e B, 3e A en 3e B i.p.v. 1e tot 5e
afdeling zoals vorig seizoen. De ploeg uit Beveren nam niet meer deel aan de PBA competitie, daar PBO
ondertussen ook een damescompetitie had opgestart.
Er werd een standaardformulier in het leven geroepen om uitgeschreven boetes aan de clubs te melden.
Ook de jeugd-competitie nam een flinke sprong voorwaarts. Niet minder dan 35 ploegen namen deel, dus 12
meer dan vorig seizoen. In de jongenscompetitie speelden 22 ploegen verdeeld over 4 afdelingen (-13, -15, 17 en -19). De gemengde had slechts 10 ploegen in 2 afdelingen (-15 en -19) en er waren opnieuw sinds
seizoen 1995-1996 3 meisjesploegen (-15).
Bij de veteranencompetitie deden zich weer verschuivingen voor. Het aantal gemengde ploegen viel terug
tot 12, een vermindering met 3. Bij de heren was dan weer een toename met 3 vast te stellen (12 ploegen).
Bij de dames bleef alles onveranderd. Ook nu echter nog steeds geen belangstelling voor een +35 reeks.
Trainingscommissie
De jeugdselectie telde in totaal 58 jeugdige spelers. Het trainersteam stond opnieuw onder leiding van Kurt
en Gregory, bijgestaan door Liesbeth Aerts, Wim Schepens en nieuwkomer Tim Wouters (Olve). Verder
verleenden Elke Binnemans (Sint Job) en Tom Lenaerts (De Nekker) sporadisch hun medewerking.
De looptraining in het Park Den Brandt (Nachtegalenpark) werd nu in samenwerking met het TSD
georganiseerd, waardoor er eveneens spelers uit andere provincies deelnamen.
Op 28 december werd een ontmoeting georganiseerd tussen een WVBF selectie en een PBA selectie in
Torhout.
De jaarlijkse IPJO had plaats in Kessel-Lo. Na 2 jaar afwezigheid nam PBL opnieuw deel, zodat het opnieuw
een volwaardige organisatie werd. Na 2 jaar na elkaar weer 2e te zijn geëindigd werd nu opnieuw de eerste
plaats behaald.
Scheidsrechterscommissie
Ingevolge familiale omstandigheden heeft Fons Schrauwen moeten afhaken als bestuurder. Marcel
Pierloot (Bacss) vervangt hem. Het aantal actieve scheidsrechters is 18.
Tornooiorganisaties en kampioenschappen
Het Georges Rogiers tornooi kende up and downs. Nu waren de inschrijvingen voor de jeugd weer heel
goed, doch deze voor de senioren minder.
De Algemene Vergadering
De AV werd gehouden op 11 mei 2001.Er waren 30 clubs effectief aanwezig.
De wisselschaal Georges Rogiers werd dit seizoen gewonnen door Wim Lenaerts (De Nekker). Bij
afwezigheid van zowel Ingrid als Erik Rogiers werd de schaal overhandigd door de PBA voorzitter.
Walter Van Gorp werd als voorzitter herkozen. Ook uittredende bestuurders Nelly Halsberghe en Edgard
Verpoorten werden herkozen. Nieuwe kandidaten Marcel Pierloot (Bacss) en Hugo Van de Wyngaert
(Molse) werden verkozen.
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SEIZOEN 2001 – 2002: PBA VIERDE ZIJN 25-JARIG BESTAAN
Ledenbestand
Het aantal clubs viel terug naar 52 door het ontslag van 't Fluimke.
Taakverdeling
Door de verkiezing van 2 nieuwe bestuurders werden de taken binnen het bestuur lichtjes aangepast. Marcel
Pierloot naam de scheidsrechterscommissie nu officieel voor zijn rekening, terwijl Hugo Van de Wyngaert
de recreantencommissie ging leiden. Hij bleef echter als medewerker bij de sportcommissie de uitslagen van
de herencompetitie opvolgen en verwerken. De overige bestuurders behielden hun verantwoordelijkheden.
Algemeen
In dit jubileumseizoen gebeurde er enkele wijzigingen. Zo moest PBA nu voldoen aan 5 basisopdrachten,
opgelegd door BLOSO, om nog VBL subsidies te kunnen ontvangen. Deze 5 opdrachten waren:
1. kaderopleiding en scholing;
2. begeleiding van de aangesloten clubs op sporttechnisch, bestuurlijk, administratief en
sportpromotioneel vlak;
3. promotie van de eigen sport;
4. organisatie van competities, competitiegerichte of participatieve activiteiten;
5. informatieplicht ten opzichte van de clubs en de overheid.
Ook werd het Yonex Youth Circuit programma opgestart als competitie voor -11, -13 en -15 jarigen, die
betwist werd onder de 5 provinciale selecties, waarbij slechts enkel en dubbel werd gespeeld (dus geen
gemengd). Er werden 5 ééndaags-ontmoetingen georganiseerd, één per provincie. Ook de LFBB en
buitenlandse selecties mochten aan het YYC deelnemen, indien er plaatsen vrij zijn. Na elke organisatie
werd een ranking in de verschillende leeftijdsgroepen en disciplines opgemaakt. Op het einde ontvingen al
deze winnaars een prijs van de sponsor Yonex (vandaar de benaming Yonex Youth Circuit).
Aangezien op 1 januari 2002 de euro (€) werd ingevoerd diende in alle teksten en reglementen de Belgische
Frank te worden omgezet in euro. Er werd beslist om de omrekening te doen tot op 2 cijfers na de komma.
De competities
De senioren-competitie bleef in de trend van de vorige jaren, want opnieuw was er een stijging met 6
ploegen, wat het totaal van de deelnemende ploegen op 218 bracht: 101 ploegen bij de heren (-3), 82
ploegen gemengd (+7) en 35 ploegen bij de dames (+2). Door de toename van het aantal gemengde
ploegen werd een 5e afdeling A toegevoegd. De dames en heren afdelingen bleven ongewijzigd.
De jeugd-competitie kende een terugval met 5 ploegen, waardoor het totaal ploegenaantal van 30 als volgt
verdeeld was: 18 ploegen jongens (-4), 4 ploegen gemengd (-6) en 8 ploegen meisjes (+5). Voor de jongens
waren er 4 afdelingen van -13 tot -19, de gemengd competitie kende 1 afdeling -15 en er waren 2
afdelingen meisjes -15.
Bij de veteranencompetitie deed 1 ploeg minder mee bij het gemengd en 2 ploegen minder bij de heren. Bij
de dames bleef alles ongewijzigd. Het aantal afdelingen bleef echter ongewijzigd: gemengd A, gemengd B,
heren A, heren B en dames. Van de VBL werd de toelating bekomen om veteranen met een R-statuut
(recreanten) eveneens te laten deelnemen aan de veteranencompetitie, zonder dat de club hen als
competitiespeler moest aansluiten.
Trainingscommissie
Bij de jeugdselectie werden 61 spelers geselecteerd.
Zoals hoger vermeld werd het YYC in het leven geroepen. De eerste ontmoeting werd gespeeld in Limburg
(Neerpelt). Vervolgens kwamen Oost-Vlaanderen (Wachtebeke), Vlaams-Brabant (Hoeilaart), WestVlaanderen (Oostduinkerke) en Antwerpen (Kontich) aan de beurt. Hoewel deze organisatie beperkt was tot
de -15 reeks, bleek snel dat het aantal deelnemers per provincie in de toekomst moest beperkt worden.
Vanaf volgend seizoen zou het aantal spelers per provincie niet meer mogen zijn dan 21. Aangezien onze 11 tot -13 groepen ongeveer 40 spelers telt, zou dit wel een selectie binnen de selectie worden.
Van 18 tot 21 oktober 2001 werd met een aantal -13, -15 en -17jarigen deelgenomen aan een jeugdtornooi
in Vejen (Denemarken). Er werden ginds behoorlijke resultaten behaald wat prompt resulteerde in een
uitnodiging om volgend seizoen opnieuw van de partij te zijn. Deze trip kon slechts tot stand komen dankzij
enkele bereidwillige ouders die én voor vervoer én voor de nodige centen zorgden. Dit viel immers buiten het
budget.
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De jaarlijkse IPJO werd georganiseerd in Dommelhof te Neerpelt. Opnieuw behaalde PBA de eerste plaats
waardoor de wisselbeker definitief naar Antwerpen kwam. We hadden 3 maal gewonnen in een periode van
5 jaar. De VBL werd dus opgezadeld met de aanschaf van een nieuwe wisselbeker.
PBA Jeugdcircuit
Aangezien het YYC slechts toegankelijk was voor spelers behorende tot de selectie nam Paul Rouchet het
initiatief om eveneens te starten met een PBA Jeugdcircuit. Dit circuit was bedoeld om alle jeugdspelers die
niet buiten hun club kwamen toch met elkaar in contact te brengen. Ook hier werd slechts enkel en dubbel
gespeeld in slechts één game van 21 punten. Er werden een A en een B reeks gemaakt. De A reeks was
voor kinderen die reeds gevorderd waren, terwijl de B reeks echt voor beginners was bedoeld. Indien de
winnaar van het enkelspel een ontmoeting won met minstens 4 wedstrijdjes, werd hij overgeheveld naar de
A reeks. De drempel om deel te nemen werd dus vrij laag gehouden. Ook stond de deelname open voor niet
bij de VBL aangesloten leden (vorm van propaganda), doch deze moesten ook via een PBA club
ingeschreven worden.
Niet minder dan 8 clubs (De Netedroppers, Antwerp, Rita Serveert, Antverpino, Oelegem, Zwijndrecht,
Berlaar en Noorderwijkse) zegden hun deelname aan dit initiatief toe, terwijl 3 clubs (De Klamp, Plumula en
Olve) hun antwoord nog in beraad hielden.
Na elke organisatie zou een ranking opgemaakt worden per leeftijdscategorie (jongens en meisjes apart en
A en B reeks apart). De eerste en tweede van de eindranking ontving van de PBA een trofee. De behaalde
punten van de spelers werden ook gerangschikt per club waardoor er een clubranking werd opgemaakt. De
club met het meest verzamelde punten ontving de trofee van beste club. Door Paul werd een
informatiefolder en draaiboek opgemaakt dat aan alle organiserende clubs werd overgemaakt. Het PBA
Jeugdcircuit zou van start gaan bij begin van het seizoen 2002-2003.
Wedstrijdfunctionarissencommissie (nieuwe benaming voor de scheidsrechterscommissie)
Bij aanvang van het seizoen telde de PBA slechts 16 actieve scheidsrechters wat een vermindering inhield
van 2. Door het slagen in hun stage kwamen daar echter 4 personen bij zodat wij over 20 actieve
scheidsrechters beschikten. Door een beslissing van de VBL moesten er ook personen worden opgeleid tot
wedstrijdleider. Deze personen zouden later moeten instaan voor de feilloze afwikkeling van de
competitieontmoetingen. De opleiding werd gedaan door de VBL WFC. Dit resulteerde in 12 gediplomeerde
wedstrijdleiders bij aanvang van het seizoen.
Tornooiorganisatie en kampioenschappen
Het Georges Rogiers tornooi had 40 inschrijvingen minder dan in 2000.
In tegenstelling tot vroeger werden op de Provinciale Kampioenschappen zowel de B1 als de B2 reeks
volwaardig georganiseerd, dus alle disciplines voor beide klassementen. Vroeger waren alleen de enkels
opgesplitst. Deze beslissing werd door de B2 deelnemers geapprecieerd.
Op 25 & 26 mei 2002 werden de provinciale jeugd en veteranenkampioenschappen gespeeld in 't Venneke
te Ekeren.
De Provinciale Jeugdkampioenschappen werden gespeeld volgens het experimentele telsysteem 'the best of
5 to 7”. Ook de uitgave van het Antwerpse YYC werd volgens dit systeem betwist. Aan deze ontmoeting
namen eveneens de LFBB en FELUBA (Groothertogdom Luxemburg) deel.
Deelname aan organisaties
Op 11 en 12 mei 2002 was Antwerpen de gaststad voor de Belgian Paralympics. Dit is een internationaal
tornooi voor fysiek gehandicapten, georganiseerd op basis van de Olympische spelen. Er werd badminton
gespeeld in de sporthal van Borgerhout. Er waren 3 soorten badminton, m.n. zitbadminton, staand
badminton met behulp van prothesen en rolstoelbadminton. Op vraag van de stad heeft de PBA hieraan zijn
medewerking verleend door het ter beschikking stellen van een referee (Walter Van Gorp) en een schare
van medewerkers als tellers van de wedstrijden.
De Algemene Vergadering
De AV werd gehouden op 17 mei 2002. Het aantal effectief aanwezige clubs bedroeg 34.
Zowel de werkingstoelage als de competitiebijdrage werd nu in euro’s voorgesteld. Beide bedragen werden
niet verhoogd, doch enkel omgezet tot op een volle euro. De werkingstoelage werd €31€ per club en de
competitiebijdrage 5€ per ploeg.
Alle uittredende bestuurders, Marcel Pierloot, René Rooman, Paul Rouchet, Linda Schippers, Hilde Symons
en Louise Wittmann werden herkozen.
Aangezien de Provinciale Kampioenschappen voor de jeugd vanaf dit jaar na de AV zouden gehouden
worden, is het onmogelijk de Georges Rogiers wisselschaal uit te reiken op de AV. Daarom werd besloten
om de wisselschaal voortaan uit te reiken tijdens het Georges Rogiers tornooi bij de jeugd.
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SEIZOEN 2002 – 2003
Ledenbestand
Als nieuwe clubs kwamen De Pluim en Klein Boom onze rangen vervoegen. Vermits er zich geen clubs
hadden teruggetrokken, hadden wij nu 54 clubs.
Taakverdeling
De taken van de bestuurders bleven ongewijzigd.
Algemeen
In december 2002 werd vastgesteld dat op het Forum van onze website berichten verschenen waarop de
PBA bestuurders werden aangevallen. De dader maakte gebruik van de namen Wouter Claes en Frederic
Mawet als zijnde de afzenders. Deze spelers werden erover geïnformeerd dat hun naam werd misbruikt.
Ingesteld onderzoek bracht aan het licht dat de bewuste artikels werden geschreven vanuit een adres dat
behoorde tot de KU Leuven. De bewuste berichten werden steeds zo snel als mogelijk weggehaald.
De competities
De tendens dat ieder seizoen de senioren-competitie bleef stijgen heeft een einde genomen. Voor het eerst
in vele jaren werd een lichte daling van het aantal ploegen vastgesteld. De toename met 6 ploegen van vorig
seizoen werd ongedaan gemaakt. Bij de heren noteerden wij 98 ploegen (-3), bij de dames 31 (-4) en bij het
gemengd 83 (+1).
Bij de jeugd-competitie was er in totaal 1 ploeg minder. Bij de jongens waren dat 15 ploegen (-3), bij
hetgemengd 5 (+1) en bij de meisjes 9 (+1).
Er speelden in totaal 42 clubs competitie (= 77,8%), nl. 41 bij de heren, 37 bij de gemengde, 23 bij de dames
en 12 bij de jeugd.
De veteranencompetitie bleef ongeveer op hetzelfde niveau als vorig seizoen. Wegens
gezondheidsproblemen heeft Louise hulp gezocht om het veldwerk tijdens de competitiedagen uit te voeren,
zodat zij niet steeds moest aanwezig zijn. Herman Tytgat (Torpedo Wuustwezel) heeft deze taak op zich
genomen en werd als medewerker van Louise aangesteld.
Christel Tiebos maakte kenbaar dat zij na 7 jaar haar medewerking aan de jeugdcompetitie zou stopzetten
na dit seizoen.

De trainingscommissie
Bij de jeugdselectie trainden 58 geselecteerden op regelmatige basis op dezelfde locaties en uren als vorig
seizoen. Hierbij waren 4 jeugdspelers van de pas aangesloten club De Pluim. Onze trainers Kurt Nijs en
Gregory Verpoorten behaalden het trainer A diploma, wat de kwaliteit van de gegeven trainingen alleen
maar ten goede kwam. Verder vervolledigden Wim Schepens, Liesbeth Aerts, Tim Wouters en Tom
Lenaerts de trainersstaf.
De PBA selectiedag voor het volgend seizoen had plaats op 10 mei in sporthal De Nekker.
Het PBA Jeugdcircuit
Hoewel eind vorig seizoen, tijdens de voorbereidende vergadering, 11 clubs blijk gaven van belangstelling
tot uitbouw van dit circuit is het PBA Jeugdcircuit slechts van start gegaan met 5 organisaties. Antverpino
beet de spits af gevolgd door Rita Serveert, Olve, De Klamp en Plumula (gezamenlijke organisatie) en
tenslotte Noorderwijkse. Het organisatiecomité bestond uit Paul Rouchet en Walter Van Gorp voor de PBA,
bijgestaan door Bob Bastiaensen (Rita Serveert) en Luc Doms (Plumula), later aangevuld met Bob Jassin
(Antverpino).
De oorspronkelijk opgemaakte Excel file werd door Luc Doms verfijnd, zodat het organiseren vrij eenvoudig
werd. De formule bleek ook bij de jeugd aan te slaan. Bij de eerste ontmoeting werden 120 deelnemers
genoteerd, bij de derde waren dit er reeds 235. Van succes gesproken. Vooral Paul en Bob hebben de
organisatoren begeleid op de lotingen en op de organisatiedagen zelf.

Recreantencommissie
Op 28 december 2002 werd de eerste PBA teamontmoeting voor recreanten gehouden in de sportschuur
Fort V te Hoboken.
Daar Bacss het niet meer zag zitten om hun gekende tandenborsteltornooi te organiseren, werd dit door de
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PBA Recreantencommissie overgenomen op 23 februari 2003. Er werd gespeeld op de gekende locatie
(sporthal Schoten
Wedstrijdfunctionarissencommissie
Bij aanvang van dit nieuwe seizoen waren er 19 actieve scheidsrechters bij PBA. Het aantal gediplomeerde
wedstrijdleiders nam uitbreiding met 7 personen tot 19.
Tornooiorganisaties en kampioenschappen
De organisatie van de jaarlijkse IPJO werd door PBA gehouden in het BLOSO centrum te Herentals met
overnachting in het sporthotel daar en in De Brink (op ongeveer 1 km van het centrum gelegen). Op het
einde van deze tweedaagse mocht PBA de nieuwe wisselbeker in de lucht steken. Interessant is dat telkens
de PBA organisator was, de eerste plaats werd behaald. Corina Herrle werd tijdens de IPJO als bijkomende
coach toegevoegd.
De YYC editie van de PBA ging opnieuw door in de sporthal van Kontich.
Het Georges Rogiers tornooi werd gespeeld in de sporthallen van Borgerhout (senioren) en Berchem
(jeugd). Het aantal inschrijvingen bleef nagenoeg gelijk aan vorig jaar. Op zondagmorgen werd in Berchem
de wisselschaal Georges Rogiers uitgereikt aan Kristel Helsen ('t Heurtuits Dropke) door Ingrid Rogiers.
Voor de Provinciale Kampioenschappen op 2 & 3 november was de belangstelling van de A spelers meer
dan bedroevend. Hoewel er bij de PBA clubs een 25-tal A spelers zijn aangesloten, waren er slechts 4 heren
ingeschreven zodat alleen het HE A kon doorgaan in poulevorm.
Deelname aan organisaties
Op 6 september werd medewerking verleend aan de organisatie van Buurtsport van de stad Antwerpen in
Borgerhout. Deze instuif werd georganiseerd voor het 5e en 6e leerjaar Lager Onderwijs. René Rooman en
Walter Van Gorp waren aanwezig. Als gediplomeerde trainers waren Tim Wouters, Nadine Vermeulen en
Tom Lenaerts aanwezig. Ook David Scoliers heeft zijn medewerking verleend. De trainers werden door de
stad vergoed.
De Algemebe Vergadering
De AV vond plaats op 16 mei 2003. Er waren 37 clubs effectief aanwezig.
Alvorens de AV te starten werden overgegaan tor de prijsuitreiking van het PBA Jeugdcircuit.. Er werd ook
een trofee uitgereikt aan de club die de meeste individuele punten had bijeengesprokkeld. De eerste winnaar
was Plumula.
Aan de vergadering werd medegedeeld dat vanaf volgend seizoen het PBA informatieboekje niet meer zou
verspreid worden in gedrukte vorm, maar van dan af nog uitsluitend per mail aan de clubs zou bezorgd
worden. De clubsecretariaten werden verzocht deze infobrief onder hun leden te verspreiden.
Zowel voorzitter Walter Van Gorp als de uittredende bestuurders Nelly Halsberghe, Hugo Van de Wyngaert
en Edgard Verpoorten en de financiële commissaris Dirk Van Baelen werden herkozen.
Aan Walter Van Gorp werd een herinneringsschaal aangeboden, omdat hij na 30 jaar actief te zijn geweest
als scheidsrechter besloten had hiermee te stoppen.
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SEIZOEN 2003 – 2004
Ledenbestand
Als nieuwe club verwelkomden wij Olmen Balen. Wegens een beslissing van de zaaleigenaar om de
sporthal voortaan te gebruiken als magazijn van zijn zaak, kwam Greenhill zonder zaal te vallen. Zij waren
dus genoodzaakt hun activiteit als club stop te zetten. Er werd echter een overeenkomst bereikt met Klein
Boom, zodat alle spelers daar hun sport konden verder beoefenen. Het aantal clubs bleef dus op 54.
Taakverdeling
Binnen de RvB werden geen verschuivingen in de taken doorgevoerd.
Algemeen
De eerste elektronische nieuwsbrief werd op 26 juni, dus nog vóór de aanvang van het nieuwe seizoen naar
alle PBA clubs, RvB en medewerkers gemaild.
Gezien de nieuwe wet op de VZW's in voege zou treden, moesten onze statuten uiterlijk tegen 1 januari
2005 worden aangepast. Ook het Reglement van Inwendige Orde was aan een facelift toe.
De competities
De daling van het aantal ploegen dat deelnam aan de senioren-competitie is maar van korte duur geweest,
want opnieuw kwamen er 6 ploegen bij zodat wij terug op het getal van 2001-2002 zaten, zijnde 218 ploegen
uit 43 clubs. Bij de heren waren dat er 95 (-3), bij de dames 35 (+4) en bij het gemengd 88 (+5).
Bij de jeugd-competitie namen 6 clubs meer deel dan vorig seizoen. Dit bracht in het totaal een verhoging
van 10 ploegen met zich mee. Bij de jongens noteerden wij 26 ploegen (+11), bij het gemengd 10 ploegen
(+5), doch een daling bij de meisjes naar 3 (-6). Het verwerken van de uitslagen werd nu gedaan door Bob
Vermeir (Bacss), die deze taak overnam van Christel Tiebos.
De veteranencompetitie verliep vlot onder de leiding van Louise's medewerker Herman Tytgat. Er waren
weerom 2 afdelingen gemengd (5 ploegen in A en 6 ploegen in B), 2 afdelingen heren (zowel in A als B 5
ploegen) en 1 afdeling dames (7 ploegen). In totaal hebben 118 verschillende veteranen deelgenomen aan
deze competitie.
De trainingscommissie
Op de jeugd-selectiedag werden 57 spelers geselecteerd, doch uiteindelijk bleven er slechts 47 over die
met volle overtuiging de trainingen volgden. Het voorziene Kerstkamp in Turnhout kon daardoor niet worden
georganiseerd. Het herfst- en paaskamp, beiden in Mechelen zijn wel doorgegaan.
Wim Schepens heeft ook het diploma trainer A behaald. Dit betekende dat PBA nu over 3 A trainers
beschikte.
Na de jarenlange tweede en eerste plaatsen op de IPJO's te hebben behaald eindigde PBA nu in Oostende
slechts op de 4e plaats. Niet goed zal je zeggen, doch onze geselecteerde jeugdspelers hebben gespeeld
voor wat zij waard waren. Op hun inzet en sportiviteit was niets aan te merken en dit was het belangrijkste.
Net als vorig jaar werd ook nu in oktober de trip naar Denemarken gedaan.
Het PBA Jeugdcircuit
Dat de start van het PBA Jeugdcircuit vorig jaar een schot in de roos was bleek uit de verhoging van het
aantal clubs die een ontmoeting hebben georganiseerd tijdens dit seizoen. Nieuwkomers waren De Nekker,–
Essense en Sportopolis. De Klamp en Plumula die vorig jaar samen één organisatie op touw hebben gezet,
deden nu elk een eigen ontmoeting. Daardoor waren er 9 ontmoetingen waarvoor de jeugd kon inschrijven.
De trofee voor de beste club werd opnieuw gewonnen door Plumula.
De recreantencommissie
De recreantencommissie heeft op 20 december 2003 de 2e teamontmoeting georganiseerd. Ditmaal was de
plaats van gebeuren de sporthal van Borgerhout. Na één jaar het tandenborsteltornooi aan PBA te hebben
overgelaten heeft Bacss beslist dit toch opnieuw zelf in handen te
De wedstrijdfunctionarissen-commissie
De commissie wedstrijdfunctionarissen werd dit seizoen sterk uitgebreid met medewerkers. Zo hebben Yves
Dezeure (Wak Waver), Marc Bouwens (Smash) Marc Schellekens (Molse) en Antoine Meiresonne (Royal
Antwerp) Marcel Pierloot bijgestaan in de uitoefening van de verschillende taken.
Op 4 en 11 oktober 2003 werd een cursus wedstrijdleider georganiseerd, waarbij 13 kandidaten succesvol
slaagden. Dit bracht het totaal aantal beschikbare wedstrijdleiders op 32.
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Annie Van Eynde die naast het referee zijn ook actief was als lijnrechter op internationale
kampioenschappen was door het IBF geselecteerd om als lijnrechter actief te zijn tijdens de Olympische
Spelen in Athene.
Gehandicaptencommissie
Op de Doe-aan-Sport beurs van de provincie eind juni 2004 werden op woensdagnamiddag de
gehandicapten uitgenodigd. Op de vraag vanwege de provinciale sportdienst of de PBA daar ook zijn stand
voor openstelde, werd positief geantwoord.
Tornooiorganisaties en kampioenschappen
Het Georges Rogiers tornooi werd gespeeld in de sporthallen van Borgerhout (senioren) en Berchem
(jeugd). Het aantal inschrijvingen bleek te zijn teruggevallen met een 30-tal in vergelijking met vorig jaar. Op
zondagmorgen werd door Ingrid Rogiers in Borgerhout de wisselschaal Georges Rogiers uitgereikt aan
Nicki Van Roosbroeck (Berlaar).
De Provinciale Kampioenschappen op 1 & 2 november 2003 in Edusport te Merksem waren, met
uitzondering van de A reeks, weer goed bezet. Er waren 243 deelnemers, waardoor er 360 wedstrijden
moesten afgewerkt worden: 266 op zaterdag en 94 op zondag. Er namen spelers van 30 clubs deel.
Gezien de moeilijkheden vorig jaar met de gemeente Kontich werd het door PBA georganiseerde YYC op 8
mei 2004 gehouden in sporthal Den Willecom in Edegem.

De Algemene Vergadering
De AV had plaats op 14 mei 2004. Aangezien op deze vergadering de vernieuwde statuten werden ter
stemming gebracht moesten de clubs met minstens 2/3 vertegenwoordigd zijn. Er waren 33 clubs effectief
aanwezig en 5 werden vertegenwoordigd door volmacht, zodat aan deze wettelijke verplichting werd
voldaan. Naast de door de wet ons opgelegde aanpassingen werd eveneens een naamswijziging van de
PBA doorgevoerd. Voortaan zou onze federatie de naam Provinciale Badmintonvereniging Antwerpen vzw
dragen. De afkorting en het logo bleven daardoor ongewijzigd. Ook werd het aantal bestuurders uitgebreid
van maximum 10 naar maximum 15. Tevens werd de termijn van een mandaat vastgelegd op 2 jaar
ongeacht of de nieuwe kandidaat al dan niet de taak van een ontslagnemende bestuurder, die nog een
mandaat had overnam. De nieuwe statuten werden door de vergadering eenparig goedgekeurd.
Ook het Reglement van Inwendige Orde. Eén van de belangrijkste wijzigingen hier betrof de
onverenigbaarheid tussen het voorzitterschap van dezelfde commissie binnen de PBA en de VBL. Ook dit
werd eenparig door de aanwezigen goedgekeurd.
Aan de vergadering werden de verhoogde bedragen voor de werkingstoelage en competitiebijdrage
voorgelegd. Deze bedragen waren onveranderd gebleven sinds 1998. Nu werd het bedrag voor de
werkingstoelage verhoogd tot 40€ per club (+9€). Het bedrag voor deelname aan de competitie werd
verhoogd naar 7€ per ploeg (+2€).
Alle uittredende bestuurders Marcel Pierloot, Paul Rouchet, René Rooman, Hilde Symons, en Linda
Schippers werden herkozen. De nieuwe kandidaten Yves Dezeure (Wak Waver), Lutgarde Symons (De
Nekker), Herman Tytgat (Torpedo Wuustwezel), Patricia Van Leemput (De Nekker) en Bob Vermeir
(Bacss) werden verkozen.
Afscheid werd genomen van Louise Wittmann die jarenlang de veteranencompetitie had geleid.
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SEIZOEN 2004 – 2005
Ledenbestand
Dit seizoen heeft zich één nieuwe club aangesloten, nl. Bonheiden. Er waren geen ontslagnemende clubs,
waardoor het aantal aangeslotenen op 55 kwam.
Taakverdeling
Door de gewijzigde statuten beschikte de PBA nu over 13 bestuurders. Er bleven nog 2 mandaten onbezet.
De taakverdeling werd als volgt herverdeeld:
Walter Van Gorp
voorzitter
Linda Schippers sportcommissie + website+ ondervoorzitter
vormden samen het
René Rooman secretaris
Dagelijks Bestuur
Nelly Halsberghe
Penningmeester
Herman Tytgat
veteranencommissie
Marcel Pierloot
tornooien en kampioenschappen
Hilde Symons
klassement-commissie
Lutgarde Symons
gehandicaptencommissie
Yves Dezeure
wedstrijdfunctionarissen-commissie en opleiding & bijscholing
Patricia Van Leemput trainingscommissie
Hugo Van de Wyngaert recreantencommissie
Edgard Verpoorten
reglementen-, tucht- en klachtencommissie
Paul Rouchet
medewerker jeugdcircuit

Algemeen
In januari liet Marcel Pierloot weten de bestuursvergaderingen niet meer bij te wonen en zich niet meer
herkiesbaar te stellen op de volgende AV.
Eind 2004 werd het boekhoudpakket Popsy aangeschaft bij de firma Systemat. Met ingang van kalenderjaar
2005 zou de boekhouding hiermee opgemaakt worden.
De competities
Door een beslissing van de Vlaamse regering werd de naam veteranen vervangen door senioren. Daar wij
echter deze terminologie reeds gebruikten voor de normale competitie moest hiervoor een nieuwe naam
gezorgd worden. Op VBL niveau werd daarom beslist om voortaan te spreken over volwassenencompetitie.
Opnieuw mocht men bij de volwassenencompetitie een toename van het aantal deelnemende ploegen
noteren. Nu deden 228 ploegen mee, wat een verhoging met 9 was. Bij de heren waren 97 ploegen (+2), bij
de gemengde eveneens 97 ploegen (+9) en bij de dames 33 ploegen (-2). In totaal waren 43 clubs
vertegenwoordigd. Hier was de verdeling 41 bij de heren, 36 bij de gemengde en 43 bij de dames.
In vergelijking met het aantal afdelingen bij de heren en het gemengde van het seizoen 1996-1997 zag de
voorstelling van het aantal afdelingen er nu als volgt uit.

De damesafdeling bleef nog steeds zoals in 19961997, zijnde 1 1ste afdeling, 2 2de afdelingen en 2
3de afdelingen.
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Bij de jeugd-competitie, nu onder zelfstandig bewind van Bob Vermeir, werd eveneens een verhoging van
het aantal deelnemende ploegen genoteerd. Niet minder dan 48 ploegen schreven in wat een toename met
8 betekende. Bij de jongens waren het er 33 (+6), bij de gemengde 5 (status quo) en bij de meisjes 10 (+2).
Omdat in de C320 geen rekening wordt gehouden met de specifieke noden voor een jeugd-competitie
werd, uitgaande van de C320 een specifiek PBA jeugdcompetitiereglement opgesteld. Dit werd na
voorlegging aan de clubs op de AV vankracht vanaf seizoen 2005-2006.
De senioren-competitie (dus de vroegere veteranencompetitie) stond nu onder de zelfstandige leiding
van Herman Tytgat en Leo Van Trier (Sint Job). In vergelijking met vorig seizoen was er ook nu weer
een verschuiving van de deelnemende ploegen vast te stellen. De gemengd kende nog steeds 2
afdelingen, zij het dat in de afdeling A er nog maar 4 ploegen waren. In afdeling B bleven er 6 ploegen.
De herencompetitie kende 9 ploegen in één afdeling en de dames waren met 4.
Trainingscommissie
De jeugdselectie-dag voor dit seizoen had plaats in mei 2004 in sporthal De Nekker. In september werd
aan 50 geselecteerden in het KA Mortsel training gegeven door 3 A trainers (Kurt Nijs, Wim Schepens en
Gregory Verpoorten) en 2 initiators (Tom Lenaerts en Liesbeth Aerts). Ook werd soms hulp geboden door
Corina Herrle en Elke Binnemans (beiden initiator). In de loop van het seizoen werd Gregory Verpoorten
echter teveel opgevorderd door de VBL. Hij werd vervangen door B trainer Roel Lenaerts.
Voor de 3e keer werd met een beperkt aantal spelers deelgenomen aan het jeugdtornooi in Denemarken op
15, 16 en 17 oktober 2004.
Het Kerstkamp werd opnieuw gehouden in het Heilig Graf te Turnhout.
De jaarlijkse IPJO werd dit seizoen gespeeld in Sint Niklaas met slaapgelegenheid in Lokeren. Als coaches
waren Liesbeth Aerts, Kurt Nijs, Tom en Roel Lenaerts en Steffan Verbeeck aanwezig. Net als vorig jaar
moesten wij de wet van de sterkste ondergaan en eindigden voor de eerste maal in de geschiedenis als
laatste. Nochtans hebben onze geselecteerden zich ook nu weer geweerd voor wat zij waard waren.
PBA jeugdcircuit
Het PBA Jeugdcircuit bleef groeien. Dit seizoen werd het aantal ontmoetingen verhoogd tot niet minder dan
12, dus 3 meer dan vorig seizoen. Sportopolis en De Klamp vielen weg, maar Molse, Olympia, Klein Boom
en 't Heurtuits Dropke kwamen erbij.
De trofee voor de club met de beste ranking werd voor de 3e maal op rij gewonnen door Plumula. De
winnende club was Klein Boom.
Recreantencommissie
De 3e organisatie van de recreantenteamontmoeting werd opnieuw gehouden in de sporthal van Borgerhout.
Wedstrijdfunctionarissencommissie
Marc Schellekens is de coördinatie en werd bijgestaan door Marc Bouwens en Yves Dezeure
PBA heeft nu 15 actieve umpires aangevuld met 3 personen die nog uitsluitend als referee fungeren.
Aan de cursus van wedstrijdleider die eveneens door VBL werd gegeven, hebben ook meerdere PBA
bestuurders met succes deelgenomen. Dit brengt het aantal voor onze provincie op 84.
Tornooiorganisaties en kampioenschappen
De provinciale jeugd- en seniorenkampioenschappen kenden dit seizoen zulk uitzonderlijk succes bij de
jeugd, dat het onmogelijk was om alle wedstrijden te laten spelen op slechts 9 terreinen. Er moest dus iets
gebeuren. Gezien voor de PBA de jeugd de toekomst is, had Walter Van Gorp, als organisator en als
voorzitter, besloten om de voorrang aan de jeugd te geven en de seniorenkampioenschappen te annuleren.
Deze beslissing werd door de ingeschreven senioren met begrip onthaald
Vanaf volgend seizoen zullen de seniorenwedstrijden worden omgedraaid, dus ook voor hen de enkels op
zaterdag en de dubbel/gemengd op zondag net als bij de jeugd.
Het Georges Rogiers tornooi kende een zwakke bezetting.
De provinciale kampioenschappen volwassenen in november 2004 kende een 40-tal minder deelnemers dan
bij vorige uitgave.
De wisselschaal Georges Rogiers overhandigd werd aan Katrien Van Geel (Plumula), de winnares van
vorig seizoen.
Het YYC werd opnieuw georganiseerd in de sporthal te Edegem.
De Algemene Vergadering
De AV had plaats op 13 mei 2005. Er waren 37 clubs effectief aanwezig. Zoals gebruikelijk volgde de AV op
de huldiging van de winnaars van de jeugdcompetitie en de laureaten van het PBA Jeugdcircuit.
Het aantal spelers dat bij de PBA clubs waren aangesloten, bedroeg op dat moment 4997. Aan VBL werd
gevraagd ons de naam van de 5000e speler kenbaar te maken zodat deze door PBA kon gevierd worden.
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Aan de vergadering werd meegedeeld dat de leeftijd voor deelname aan de seniorencompetitie vanaf
volgend seizoen werd verlaagd naar + 38 jaar op 1 september 2005. Aan alle spelers die hiervoor in
aanmerking kwamen, werd een persoonlijk schrijven gericht.
De uittredende voorzitter Walter Van Gorp en de uittredende bestuurders Nelly Halsberghe, Hugo Van de
Wyngaert en Edgard Verpoorten werden herkozen. De nieuwe kandidaat bestuurders Marc Schellekens
(Molse) en Patrick De Dauw (Antverpino Kon.) werden gekozen. Ook de financiële commissaris Dirk van
Baelen werd herkozen.
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SEIZOEN 2005 – 2006
Ledenbestand
Er namen 3 clubs ontslag (De Netedroppers, Malle en Bonheiden), terwijl Nijlense werd gefusioneerd met
Berlaar zodat het aantal clubs tot 51 terugviel.
Taakverdeling
Na de verkiezingen van de vorige AV werd overgegaan tot de taakverdeling. Marc Schellekens zal nu
officieel de wedstrijdfunctionarissen-commissie leiden en Patrick De Dauw zal de promotie op zich
nemen.De overige bestuurders behielden hun bevoegdheden.
Er hebben zich ook 2 nieuwe medewerkers aangemeld. Liliane Meeusen (Alcatel Bell) werd als
administratieve hulp aan Hilde Symons en Patricia Van Leemput toegevoegd, en Nadine Vermeulen (Royal
Antwerp) zou initiatielessen aan gehandicapten geven.
De competities
De uitbreiding van de volwassenencompetitie bleef zich voortzetten. Dit seizoen waren er 238 ploegen
ingeschreven, komende uit 42 clubs, wat een verhoging met niet minder dan 11 betekende. Bij de heren
waren dit er 109 (+12), bij de dames 36 (+3) en bij het gemengd 93 (-4). De verdeling per club in de
verschillende afdelingen was: 41 bij de heren, 23 bij de dames en 36 bij het gemengd. Door de toename van
het aantal herenploegen werd een 5e afdeling D toegevoegd, terwijl door de daling van het aantal ploegen in
het gemengd de 5e afdeling C wegviel.
Bij de jeugd-competitie namen 49 ploegen deel wat een toename was met 1 ploeg. Wel moesten sommige
leeftijdscategorieën bij gebrek aan voldoende ploegen worden samengevoegd. De verschillende afdelingen
waarin werd gespeeld waren: bij de meisjes 1 afdeling -11/-13 en 1 afdeling -17/-19, bij de jongens 1
afdeling -13, 2 afdelingen -15, 2 afdelingen -17 en 1 afdeling -19, bij het gemengd tenslotte 1 afdeling -13/15 en 1 afdeling -17/-19. In totaal namen 20 clubs deel. Verdeeld over de 3 disciplines gaf dit 7 clubs bij de
meisjes, 17 bij de jongens en 7 bij het gemengd.
Bij de senioren-competitie namen 29 ploegen deel verdeeld over de gemengde (2 afdelingen), heren (2
afdelingen) en dames (1 afdeling). Per afdeling was de verdeling als volgt: gemengd A - 5 ploegen,
gemengd B - 9 ploegen, heren A - 5 ploegen, heren B - 5 ploegen en bij de dames eveneens 5 ploegen.

Trainingscommissie
Dit seizoen waren er 58 geselecteerden (deze die bij het TSD hoorden inbegrepen).
Voor dit seizoen werd Werner Lamberts (De Klamp) als A trainer aangetrokken. Werner hield zich vooral
bezig met de begeleiding op de YYC organisaties en gaf training op maandagavond. Elke Binnemans (De
Nekker) en Corina Herrle (Olve) die reeds enkele keren als hulp werden ingeschakeld, zijn nu definitief aan
het trainersbestand gevoegd. Roel Lenaerts moest wegens een blijvend schouderletsel echter afhaken. Ook
Werner, die oorspronkelijk ook de training op maandagavond mee zou verzorgen, moest om professionele
redenen vanaf januari 2006 hiervoor bedanken. Gelukkig konden beiden vervangen worden door Gregory
Verpoorten en de nieuwe gediplomeerde B trainer Steffan Verbeeck ('t Heurtuits Dropke)
Gezien de slechte staat van de vloer in het KA van Mortsel werd daar op dinsdagavond geen training meer
gegeven. Deze werd nu gegeven in sporthal De Blauwe Regen eveneensin Mortsel. Nieuw dit jaar waren
de trainingen in de Kempen, waar in de sporthal van Noorderwijk op woensdagnamiddag werd getraind
onder leiding van Wim Schepens en Elke Binnemans.
Het Kerstkamp ging door op 27 & 28 december in het Heilig Graf in Turnhout.
Op de jaarlijkse IPJO, dit keer in Kortenberg met overnachting in La Forresta in Vaalbeek, moesten wij
opnieuw tevreden zijn met de 5e plaats. Als coaches waren aanwezig: Liesbeth Aerts, Corina Herrle, Elke
Binnemans, Kurt Nijs, Wim Schepens, Steffan Verbeeck en Gregory Verpoorten. Op de inzet van onze
jongens en meisjes was ook nu weer niets aan te merken. Verschillende wedstrijden werden nipt in 3 games
verloren.
Op zaterdag 3 juni 2006 werd de selectiedag voor seizoen 2006-2007 gehouden in sporthal De Nekker. Als
selectieheren waren Kurt Nijs en Gregory Verpoorten aanwezig. Positief was dat er spelers uit clubs
aanwezig waren, die voordien nog nooit spelers hadden afgevaardigd.
Tijdens de maanden juli en augustus werd elke dinsdagavond looptraining gegeven in park Den Brandt te
Wilrijk.
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PBA jeugdcircuit
Het PBA Jeugdcircuit bleef in de belangstelling staan. Dit seizoen werden er 11 ontmoetingen
georganiseerd. De organisatie in Noorderwijkse verviel wegens zaalproblemen, doch nieuwkomer werd
Zwijndrecht.. Er namen spelers deel uit 27 verschillende clubs, waarbij er 3 niet bij VBL waren aangesloten.
De trofee voor de beste clubranking werd dit keer gewonnen door Olve. De trofee voor de club met de beste
jeugdwerking ging voor de tweede maal naar Klein Boom.
Nieuw dit jaar was het opstarten van een Team Event ter afsluiting van het seizoen. Dit had plaats op
zondag 7 mei 2006 van 13 tot 18 uur in Brasschaat. De opzet was dat hiervoor de 4 beste teams uit elke
leeftijdsgroep werden uitgenodigd. Dit werd bepaald door het aantal punten dat door de spelers van deze
clubs werden bijeen gespeeld. De winnende club in elke leeftijdscategorie ontving een beker.
Recreantencommissie
Door de recreantencommissie werd ook op 17 december 2005 de teamontmoeting georganiseerd in de
sporthal van Borgerhout.
Wedstrijdfunctionarissencommissie
Tijdens dit seizoen mochten wij één nieuw geslaagde umpire verwelkomen. Hierdoor kwam het aantal
actieve umpires op 14 te staan. Verder telde onze provincie 6 referees waarvan er 2 ook nog als umpire
actief waren. Het aantal wedstrijdleiders was toegenomen tot 146. De provinciale competitie kon er maar
goed bij varen.
Gehandicaptencommissie
Nadat vorig seizoen de gehandicaptencommissie in het leven was geroepen en deze zich toen voornamelijk
bezig hield met het verzamelen van gegevens aangaande sportmogelijkheden binnen gehandicapten
instellingen, werd nu overgegaan tot actie. Met medewerking van Marc Schellekens en Nadine Vermeulen
werd opnieuw deelgenomen aan de gehandicaptennamiddag op de Doe-aan-Sport beurs waar tevens
contacten werden gelegd met de begeleiders. Later is Nadine gestart met het geven van een aantal
initiatielessen in Antwerpse instellingen. Dit werd door zowel de directie als de deelnemers zeer
gewaardeerd.
Tornooiorganisaties en kampioenschappen
Wegens het in het leven roepen door VBL van de Yonex Belgian International tijdens het weekend van het
Georges Rogiers tornooi moest uitgekeken worden naar een andere datum waarop de stad de zalen kon ter
beschikking stellen. Er werd overeengekomen om in de toekomst steeds het tweede weekend van oktober te
nemen i.p.v. in september. De VBL kon daar mee akkoord gaan. Dit seizoen speelde de jeugd in Het Rooi
in Berchem en de volwassenen in Plantijn Moretus in Borgerhout.
De Provinciale Kampioenschappen volwassenen werden traditioneel gehouden in Edusport. 239
Inschrijvingen resulteerden in 311 wedstrijden. Bij gebrek aan belangstelling werd in de A reeks
slechts het HE gespeeld. Tijdens de prijsuitreiking van de kampioenschappen voor volwassenen
werd het 5000e PBA lid gehuldigd. Ditwas Berten Van Echelpoel, een jeugdspeler aangesloten
door Bacss. Een racket en sportzak werd hem overhandigd.
Ook werd de wisselschaal Georges Rogiers overhandigd aan Mélanie Longin (De Nekker) als winnares van
seizoen 2004-2005.
Tijdens de organisatie van het YYC in Edegem heeft PBA beroep gedaan op David Scoliers als kinesist.
David was tevreden met de vraag om aanwezig te zijn. Hij heeft ons bedankt omdat hij zo de mogelijkheid
had gekregen om ervaring op te doen. Vanaf nu zal David steeds gevraagd worden op de
kampioenschappen volwassenen en de YYC organisatie.
De provinciale kampioenschappen jeugd en senioren hadden plaats in Ekeren op 21 en 22 mei 2006.

De Algemene Vergadering
De AV had plaats op 12 mei 2006. Er waren 30 clubs effectief aanwezig. Zoals gebruikelijk begon de AV met
de huldiging van de winnaars van de jeugdcompetitie en de laureaten van het PBA Jeugdcircuit.
Aan de vergadering werd het opzet van MiniBad voor -9 jarigen uiteengezet. Ook werden de clubs
geïnformeerd over het rallypoint scoringssysteem dat vanaf het nieuwe seizoen in voege zou treden.
Net vóór deze AV had bestuurder Patrick De Dauw ontslag genomen. Alle uittredende bestuurders, René
Roman, Linda Schippers, Hilde Symons, Patricia Van Leemput en Bob Vermeir werden herkozen.
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SEIZOEN 2006 – 2007: PBA VIERDE ZIJN 30-JARIG BESTAAN
Ledenbestand
Als nieuwe clubs verwelkomden wij De Lintse Pluimvreters en TND Shuttle zodat het aantal aangesloten
clubs steeg tot 53.
Taakverdeling
Door het ontslag van Patrick De Dauw werd aan Liliane Meeusen gevraagd of zij deze taak niet als PBA
medewerkster op zich wou nemen. De overige bestuurders behielden hun bevoegdheden.
De competities
BobVermeir nam ontslag uit het bestuur. De taak van Bob, de jeugd-competitie; werd door Patricia
overgenomen.
Algemeen
Er werd besloten om een gans nieuwe website aan te maken. Deze werd in elkaar gestoken door vooral
Filip Maes, echtgenoot van Liliane Meeusen.
De competities
De toename van het aantal deelnemende ploegen aan de volwassenencompetitie bleek niet te stoppen. Ook
nu weer steeg het aantal ploegen met 8 tot een totaal van 246 deelnemende ploegen uit 43 verschillende
clubs. Bij de heren noteerden wij 111 ploegen (+2) uit 39 clubs. Bij de dames waren er 36 ploegen (status
quo) uit 23 clubs. In de gemengde waren 99 ploegen (+6) uit 39 clubs. Door de toename in het gemengd
moest de vorig seizoen afgeschafte 5e afdeling C opnieuw worden ingevoerd.
De jeugd-competitie waren er 46 ploegen ingeschreven als volgt verdeeld.
gemengd: 2 ploegen in -15 en 3 ploegen in -17/-19.
meisjes: 5 ploegen in -13/-15, 4 ploegen in -17 en 4 ploegen in -17/-19.
jongens: 13 ploegen in -15, 12 ploegen in -17 en 3 ploegen in -19.
Door het groot aantal ploegen bij de jongens -15 en -17 werden deze beide leeftijdsgroepen opgesplitst in
een A en B afdeling.
Bij de senioren-competitie nam Herman Tytgat ontslag. Door gebrek van aan een nieuwe kandidaat werd
in afwachting deze taak tijdelijk door Walter Van Gorp waargenomen.
Trainingscommissie
In september ging de groep van start met 56 geselecteerden. In de loop van het seizoen kwamen daar nog
een zestal jongeren bij. Bij gebrek aan goede zaaluren in het Antwerpse werd besloten de trainingen
voortaan voor de ganse groep te geven op donderdagavond in zaal Edusport. Gedurende 2 uur werden daar
onder toezicht van Kurt Nijs, Gregory Verpoorten, Corina Herrle, Stefan Verbeeck en Ralf Smet de nodige
lessen gegeven. Net als vorig seizoen werd ook in de Kempen (Noorderwijk) training gegeven. Elke
Binnemans nam deze voor haar rekening. Op de zaterdagen waarop de senioren-competitie doorging in
Edusport waren er van 17 tot 19 uur steeds 6 terreinen vrij, waarvan de trainingscommissie kon gebruik
maken om extra trainingen te geven.
Op de IPJO, dit keer gehouden in Neerpelt, eindigde PBA op 3e plaats.
De selectiedag voor het volgend seizoen had plaats op zaterdag 26 mei in De Nekker.
PBA Jeugdcircuit
Er hadden dit seizoen 11 ontmoetingen plaats. In vergelijking met vorig seizoen verdwenen de organisaties
van Rita Serveert en De Nekker. Als nieuwe organisator kwam Vosselaar erbij. Opnieuw organiseerde PBA
zelf een editie in combinatie met een proef betreffende het MiniBad (voor -9 jarigen op een half en ingekort
enkelveld en met verkorte racket). Deze organisatie werd gehouden op 7 januari 2007 in Edegem.
De trofee voor beste clubrangking ging opnieuw naar Olve, terwijl de trofee voor de club met de beste
jeugdwerking dit keer naar Noorderwijkse ging.
Voor de tweede editie van het Team Event waren wij op 13 mei 2007 opnieuw te gast in Brasschaat. Net als
vorig seizoen ontving elke deelnemer een diploma op naam als aandenken, terwijl aan het winnende team
per leeftijd een beker werd overhandigd.
Recreantencommissie
Opnieuw was op 16 december 2006 de sporthal in Borgerhout de plaats waar onze recreanten zich konden
uitleven op de PBA teamontmoeting. In vergelijking met vorig jaar werd er een daling van het aantal
deelnemers vastgesteld.
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Wedstrijdfunctionarissencommissie
Door de wijziging van het telsysteem was het noodzakelijk om zowel de spelers als de clubs te informeren
hoe dit nieuwe telsysteem werkte. Daarom werden op 3 verschillende plaatsen (Mechelen, Berchem en Mol)
infosessies hierover gegeven. De umpires en referees werden reeds vroeger gebrieft op de VBL kaderdag in
Limburg.
Zowel Annie Van Eynde als Fons Schrauwen stopten als actief umpire, terwijl er 2 nieuwe (vrouwelijke)
kandidaten stage liepen. Zij zouden volgend seizoen hun examen afleggen op de provinciale
kampioenschappen. Het aantal gediplomeerde wedstrijdleiders was toegenomen tot 160.
Gehandicaptencommissie
Het geven van initiatielessen in de instellingen waar gehandicapten verbleven, werd door Nadine Vermeulen
voortgezet. In samenwerking met de sportregio Zuiderkempen en BC Spinshuttle werd in Dessel een
infoavond georganiseerd.
In de loop van het seizoen is BC Vosselaar eveneens gestart met een G-afdeling binnen hun club.
Marc Schellekens bleef zich in de Kempen bezighouden met de gehandicapten.
Promotie / Propaganda
Op de vraag van Bloso om op 17 september 2006 tijdens de autovrije zondag deel te nemen aan Antwerpen
Sport werd positief gereageerd. PBA stond er met een informatiestand om onze sport te promoten bij 20 tot
40jarigen.
Tornooiorganisaties en kampioenschappen
Het Georges Rogiers tornooi werd gehouden op 7 en 8 oktober 2006. Door de vermindering van het aantal
deelnemers werd alleen op zaterdag in 2 sporthallen gespeeld. Op zaterdag werden de enkelspelen voor de
jeugd afgewerkt in de sportschuur in Hoboken, terwijl de dubbels in poule voor de volwassenen in Berchem
werden gespeeld. Op zondag speelden zowel de jeugd als de volwassenen in Berchem.
De provinciale kampioenschappen vonden zoals gebruikelijk plaats tijdens het eerste weekend van
november 2006 in Edusport.
.Tijdens de prijsuitreiking werd eveneens de winnaar van de wisselschaal Georges Rogiers seizoen 20052006 gehuldigd. Deze eer viel nu te beurt aan Birger Abts (Royal Antwerp).
Op 5 mei werd de PBA editie van het YYC gehouden in Edegem.
De provinciale kampioenschappen jeugd en senioren gingen door op 19 en 20 mei 2007.
De Algemene Vergadering
De AV ging door op 11 mei 2007 in het Huis van de Sport te Berchem. 31 Clubs waren effectief aanwezig en
2 door volmacht. Ook nu werd gestart met de huldiging van de laureaten van het PBA Jeugdcircuit en de
jeugd-competitie zodat deze jeugdige spelers tijdig huiswaarts konden keren.
Er werd een gewijzigd jeugdcompetitiereglement voorgesteld waarin het verboden werd de jeugd-competitie
te spelen op een weekdag. Een tweede aanpassing was het aantal spelers in een gemengde ploeg.
Voortaan moest een ploeg bestaan uit 2 jongens + 2 meisjes (vroeger 2 jongens en 1 meisje). Het reglement
ging in voege vanaf de start van het nieuwe seizoen.
Ook het seniorencompetitiereglement was aan herziening toe en werd in een nieuwe vorm aan de
aanwezigen voorgesteld. Aan de vergadering werd meegedeeld dat vanaf volgend seizoen de leeftijd voor
deelname aan de PBA senioren-competitie conform de BBF reglementering zou gebeuren. Dus ben je 35
jaar of ouder op de dag dat je deelneemt aan de PBA senioren-competitie, is dit toegelaten.
Walter Van Gorp werd herkozen als voorzitter. Ook uittredende bestuurders Nelly Halsberghe, Marc
Schellekens, Hugo Van de Wyngaert en Edgard Verpoorten werden herkozen. De nieuwe kandidaten: Luc
Bal (Klein Boom), Liliane Meeusen (Alcatel Bell), Marc Van den Broecke (Bacss), Liliane Verborgt (Alcatel
Bell) en Ronny Wuyts (Vosselaar) werden verkozen.
Paul Rouchet werd aangesteld als financiële commissaris.
Aan Annie Van Eynde werd een aandenken overhandigd voor haar jarenlange inzet als umpire, referee en
line judge binnen de PBA en zelfs ver daarbuiten.
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SEIZOEN 2007 – 2008
Ledenbestand
Als nieuwe club verwelkomden wij BD Opslag, Ladies Badminton en Active Company, terwijl Anehta ophield
te bestaan en Sinjoor ontslag nam uit de VBL. Hierdoor kwam het aantal clubs op 54 te staan.
Taakverdeling
Door de verkiezing van 5 nieuwe bestuurders werden de taken herverdeeld. Om de nieuwkomers de kans te
geven zich in te werken werden zij gedurende het eerste seizoen bijgestaan door een ervaren bestuurder.
Dit gaf dan volgende verdeling:
Walter Van Gorp
voorzitter + opmaak infobrief
Linda Schippers
ondervoorzitter + sportcommissie + website
René Rooman
secretaris
Nelly Halsberghe
penningmeester
Luc Bal
tornooiorganisaties (bijgestaan door Walter Van Gorp)
Liliane Meesen
promotie + hulp jeugdtraining-commissie
Marc Schellekens
wedstrijdfunctionarissen-commissie
Hilde Symons
klassementcommissie + hulp sportcommissie
Lutgarde Symons
gehandicaptencommissie + hulp dames/gemengde competitie
Hugo Van de Wyngaert recreantencommissie + hulp herencompetitie
Marc Van den Broecke vorming/opleiding (bijgestaan door René Rooman) + hulp gehandicapten
Patricia Van Leemput jeugdtraining-commissie
Liliane Verborgt
seniorencompetitie (bijgestaan door Walter Van Gorp)
Edgard Verpoorten
reglementen en tucht & klachtencommissie
Ronny Wuyts
jeugd-competitie (bijgestaan door Patricia Van Leemput)
Aangezien Linda in de loop van het seizoen te kennen gaf dat zij volgend seizoen na 10 jaar sportcommissie
deze wou overlaten aan een andere bestuurder, werd gelukkig Luc Bal bereid gevonden die over te nemen.
Om deze overname voor te bereiden werd hij van dan af reeds in alles betrokken.
Algemeen
Dank zij het harde werk van Filip Maes werd de vernieuwde website begin september voor iedereen
toegankelijk.
Bij Bandera werden 2 vlaggen aangekocht met het PBA loge waaronder de benaming Provinciale
Badmintonvereniging Antwerpen vzw staat. Deze kunnen op PBA evenementen gebruikt worden.
De competities
Voor de volwassenencompetitie was de invoering van de competitiemodule van Visual Reality de grote
aanpassing. Er werd besloten om het eerste jaar de uitslagen niet door de clubs zelf te laten invoeren, Hilde
zou dit voor zich nemen. Op deze wijze konden wij de kinderziektes zelf vaststellen en aan de VBL melden. De
kostprijs van Visual Reality werd door de VBL gebudgetteerd en betaald voor de 5 provincies.
Het aantal ploegen bij de volwassenencompetitie is dit keer slechts toegenomen met 1 ploeg. Bij de heren
noteerden wij 113 ploegen (+2), bij de dames waren er dat 37 (+1) en bij het gemengd 97 (-1). Er namen
opnieuw 42 clubs deel. Bij de heren waren dat er 40, bij de dames 25 en bij het gemengd 38.
De jeugd-competitie, nu geleid door Ronny Wuyts, bestond uit 44 ploegen. Echter door gebrek aan
voldoende ploegen per leeftijd moesten er weer verschillende samenvoegingen gebeuren. Zo was er in de
gemengde slechts één afdeling -17/-19. Bij de jongens noteerden wij 1 afdeling -13, 1 afdeling -15, 3
afdelingen -17 en 1 afdeling -19. Bij de meisjes tenslotte was er 1 afdeling -15/-17, 1 afdeling -17 en 1
afdeling -19.
Het reglement van de senioren-competitie werd licht aangepast : een vervanger mag slechts één klassement
hoger bezitten dan de te vervangen speler.
Om de verwarring aangaande de leeftijd waarop men mag deelnamen aan seniorentornooien en
kampioenschappen uit de weg te ruimen, werd besloten om onze senioren-competitie nu ook voor deze
leeftijd open te stellen. Dus vanaf dit seizoen werden spelers toegelaten die op de dag dat zij deelnemen de
leeftijd van 35 jaar bereikt hebben.
Bij de gemengde waren er 18 ploegen verdeeld over 3 afdelingen van elk 6 ploegen. Bij de heren waren er
15 ploegen die over 3 afdelingen van elk 5 ploegen werden verdeeld. Spijtig genoeg waren er weer
damesploegen weggevallen waardoor de damescompetitie niet kon doorgaan.
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Jeugdtrainingscommissie
Op de selectiedag werden 68 spelers geselecteerd. Uit de vorige selectie zijn 7 spelers weggevallen. Er
zullen afzonderlijke trainingen voorzien worden voor de -9 jarigen (MiniBad), zodat deze niet samen met de
andere leeftijdsgroepen moeten werken.
Er werd nu in Borgerhout getraind op woensdagavond van 19 to 20 uur op 12 terreinen en van 20 tot 21 uur
op 6 terreinen. Dit dus in vervanging van de training op donderdagavond in Edusport. De -11 en -13 jarigen
werden eveneens op zaterdagmorgentrainingsmogelijkheden aangeboden. De training in de Kempen werd
nu op woensdagnamiddag gegeven in de stedelijke sporthal Vossenberg te Herentals i.p.v. in Noorderwijk.
Een extra training voor geselecteerden die tevens in het TSD zijn, werd gegeven in het Pius X Instituut te
Antwerpen Kiel.
Dit jaar werd gestart met eenmaal per maand het geven van een speciale training aan de -9 jarigen
(MiniBad)
Omdat niet alle geselecteerden kunnen deelnemen aan het YYC werd een B-circuit in het leven geroepen.
Alleen PBA, VVBBC en WVBF waren bereid er eentje te organiseren.
Op de IPJO eindigde PBA opnieuw op de 3e plaats. PBA stond in voor de organisatie in Tongerloo.
PBA Jeugdcircuit
Dit seizoen werden opnieuw 12 ontmoetingen georganiseerd.
De trofee voor beste club-ranking ging opnieuw naar Olve, terwijl de trofee voor de club met de
beste jeugdwerking dit keer naar opnieuw Klein Boom ging.
Vanaf dit jaar werd overeengekomen met de VBL om alle wedstrijden voor de -9 jarigen die de PBA
organiseert, volgens de MiniBad regels te laten verlopen. Dus uitsluitend enkelspel op een half verkort
enkelveld én met een racket met kortere steel.
Voor het PBA tean Event waren wij dit jaar te gast in Extra Time te Hoboken. De winnaars werden bij de:
-11 't Fortje Zwijndrecht / Waverse
-13 Royal Antwerp / Klein Boom
-15 Bacss / Rita Serveert
-18 Noorderwijk.
Recreantencommissie
Ingevolge de organisatie op 15 en 16 december 2007 door Bloso van het eerste Vlaams Badmintonfestival is
de jaarlijkse PBA teamontmoeting niet doorgegaan.
Wedstrijdfunctionarissencommissie
Op de provinciale kampioenschappen zijn de 2 nieuwe kandidaten umpires Sara Verbeiren en Sigrid Van
Gompel (beiden van Spinshuttle) met succes geslaagd. Ook mogen wij een nieuwe referee aan ons lijstje
toevoegen, nl. Phil Faes van Spinshuttle. Het aantal geslaagde wedstrijdleiders in onze provincie is
toegenomen tot 180.
Gehandicaptencommissie
Slechts in de regio Kempen bleek er blijvende belangstelling te bestaan om werkelijk met G-Badminton
binnen de club te beginnen. Zo was er in Vosselaar een aanzienlijke groep die zich bij de G-afdeling van de
club heeft gemeld. Ook in de sporthal van Geel heeft een heus G-badmintontornooi plaats gehad. Toch blijft
het moeilijk om de meeste clubs te overtuigen om iets voor gehandicapten te doen.
Tornooiorganisaties en kampioenschappen
De opzet van het Georges Rogiers tornooi werd gewijzigd, dit om de toenemende vermindering van het
aantal deelnemers tegen te gaan. Er werd besloten om aan de jeugd het MiniBad toe te voegen en bij de
volwassenen de enkeldiscipline, dit laatste in knock-out en gespeeld over de 2 dagen.
Na jarenlang Edusport als thuishaven voor de volwassenenkampioenschappen te hebben gebruikt, werden
deze dit seizoen gehouden in de spiksplinternieuwe sporthal van Spinshuttle in Dessel.
Tijdens de prijsuitreiking werd de wisselschaal Georges Rogiers uitgereikt aan Pieter Severijns (Olve), de
winnaar van vorig seizoen.
Dit seizoen werd voor de eerste maal het B-circuit georganiseerd in De Nekker (12 april 2008). Dit is een
ontmoeting zoals het YYC doch voor de selectiespelertjes die voor YYC nog niet in aanmerking komen. Aan
het B-circuit werd ook het MiniBad toegevoegd. In tegenstelling tot het YYC wordt op dit circuit gespeeld met
plastic.
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Op 17 en 18 mei werden in 't Venneke te Ekeren de provinciale jeugd en seniorenkampioenschappen
georganiseerd. Luc Bal heeft deze organisatie op zich genomen.
De Algemene Vergadering
De AV werd gehouden op 23 mei 2008. Er waren 31 clubs effectief aanwezig. Zoals gebruikelijk werden
eerst de laureaten van het PBA Jeugdcircuit en de kampioenen van de jeugd-competitie gehuldigd.
Als afscheidnemend voorzitter van de sportcommissie heeft Linda een PowerPoint voorstelling gegeven
aangaande de te volgen werkwijze bij het invullen en bevestigen van de resultaten in de
volwassenencompetitie via www.toernooi.nl. Tevens werd meegedeeld dat volgend seizoen Luc Bal de
sportcommissie onder zijn hoede zou nemen en Linda de tornooiorganisaties voor haar rekening zou
nemen.
Patricia en Edgard verlaten de RvB/PBA.
Uittredende bestuurders Linda Schippers, Hilde en Lutgarde Symons en René Rooman werden herkozen.
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SEIZOEN 2008 – 2009
Ledenbestand
Dit seizoen zijn er geen nieuwe clubs toegetreden en hebben er ook geen ontslag genomen, zodat het
aantal 54 bleef.
Taakverdeling
Ten opzichte van vorig seizoen werden volgende wijzigingen doorgevoerd.
Linda Schippers
Luc Bal
Ronny Wuyts
Liliane Meeusen
Lutgarde Symons

ondervoorzitter, tornooiorganisaties, reglementen en website
tevens verantwoordelijke voor Medisch Verantwoord Sporten
sportcommissie
gehandicaptencommissie en jeugd-competitie
jeugdtraining-commissie en promotie/propaganda
hulp bij sportcommissie (dames en gemengde)

Alex Schnabel werd als medewerker bij de jeugdtraining-commissie ingelijfd.
De competities
Bij de volwassenencompetitie noteerden wij weer meer ploegen die zich inschreven wat uitsluitend te
merken was bij de heren. Er namen nu 119 ploegen (+ 6) deel. Bij de dames en het gemengd bleef het
status quo.
Vanaf nu moesten alle ontmoetingen in 1e provinciale afdeling geleid worden door een gediplomeerde
wedstrijdleider.
Het aantal afdelingen in de dames, heren en gemengde competitie zag er nu als volgt uit:

De jeugd-competitie kende volgende afdelingen:
Gemengd: -17 (5 ploegen) en -19 (3 ploegen), bij de -19 speelde men 2x thuis en 2x uit.
Meisjes: -13/-15 (5 ploegen), -17A (4 ploegen), -17B (4 ploegen) en -19 (4 ploegen),
Jongens: -13/15 (5 ploegen), -15 (4 ploegen), -17A (4 ploegen, -17B (5 ploegen), -17C (4 ploegen), 19A (4 ploegen) en -19B (4 ploegen)
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De senioren-competitie startte met 15 gemengde ploegen in 3 afdelingen en 14 herenploegen eveneens in
3afdelingen. Daar de heren C slechts uit 4 ploegen bestond, werd daar na de reguliere competitie een soort
play off en play down gespeeld, zodat ook deze ploegen evenveel ontmoetingen speelden als in de overige
afdelingen. Spijtig genoeg dus weer geen damesafdeling.
Zoals gebruikelijk werd de laatste speeldag van de competitie afgesloten met de huldiging van de
verschillende kampioenen tijdens een koud buffet en gezellig samen zijn in de cafetaria. Niet minder dan 78
senioren hebben deelgenomen.
Jeugdtrainingscommissie
Niet minder dan 96 spelertjes boden zich aan op de selectiedag in mei 2008. Het seizoen aangevat met 72
geselecteerden .
Tijdens de verlofperiode juli/augustus werden de geselecteerden die niet op verlof waren verwacht op de
loop- en conditietraining in park Den Brandt in Wilrijk.
De trainingen werden opnieuw gegeven op woensdag in de sporthal van Borgerhout, op woensdagnamiddag
in Herentals, terwijl een extra training voor TSD geselecteerden werd gegeven op maandagavond in
Kattenbroek (Edegem). Als trainers fungeerden Elke Binnemans, Corina Herrle, Nathalie Descamps, Ralf
Smet, Eddy Van Herbruggen en Steffan Verbeeck (hoofdtrainer).
Op de jaarlijkse IPJO in Ieper moesten wij vrede nemen met de 5e plaats. Ook nu weer waren er
verschillende wedstrijden die in 3 games en verlengingen werden verloren, waardoor wij nipt de 4 eplaats
misten.
Op vraag van VBL (speciaal project vanwege de Vlaamse Regering – Ministerie van Sport) werden er extra
trainingen aan -11/-13 gegeven. De kost van de trainer werd betaald door de VBL. De zaalhuur en
verplaatsingsvergoeding moesten wel door de PBA gedragen worden. Indien er op het einde van het
seizoen nog subsidiegelden over zijn, zal de VBL ook hierin gedeeltelijk tussenkomen.
PBA Jeugdcircuit
Opnieuw werden 12 ontmoetingen georganiseerd. De Nekker en Molse zagen een organisatie niet meer
zitten en haakten af. Als nieuwkomers werden Bacss, Noorderwijkse en De Klamp genoteerd.
De best gerangschikte club was OLVE. Het Team Event vond nu plaats in Den Willecom in Edegem.
Dit seizoen was het laatste seizoen dat Paul Rouchet de verantwoordelijkheid op zich nam. Volgend seizoen
zal een aantal mensen o.l.v. Luc Doms de fakkel overnemen.
Recreantencommissie
Voor de tweede maal werd in december 2008 onze volle medewerking verleend aan het Vlaams
Badmintonfestival in Antwerp Expo (Organisatie Bloso).
De geplande recreantenteamontmoeting op 10 januari 2009 kon wegens gebrek aan belangstelling niet
doorgaan.
Wedstrijdfunctionarissencommissie
Yves Dezeure werd tot nationaal umpire bevorderd.
De PBA heeft de kaap van 200 gediplomeerde wedstrijdleiders bereikt.
Gehandicaptencommissie
Momenteel zijn er 6 clubs met G-werking (Vosselaar, Spinshuttle, Brasschaat, Olmen Balen en 2 niet-VBL
clubs) die ongeveer 34 leden hebben. De doelstelling is te komen tot 10 clubs met in totaal 50 deelnemers
tegen 2010. Er moet wel gestreefd worden naar een scheiding tussen verstandelijk en motorisch
gehandicapten.
Op 20 september 2008 werd meegewerkt aan de G-sportdag in Schoten. Op 10 januari 2009 werd het
eerste PBA-G badmintontornooi georganiseerd in de sporthal van Borgerhout. Er namen 22 gehandicapten
deel uit 5 clubs. Een aangename verassing was de deelname van 5 rolstoelbadmintonners uit Nederland.
Deze 22 werden onderverdeeld in 3 niveaus. Alle deelnemers ontvingen een handdoek met PBA logo.
Tornooiorganisaties en kampioenschappen
Het Georges Rogiers tornooi werd op 4 en 5 oktober gespeeld in Berchem (2 dagen) en Borgerhout (alleen jeugd
op zaterdag). Erwerden minder inschrijvingen ontvangen dan vorig jaar. In totaal namen er nu 185 spelers deel
(106 bij de volwassenen en 79 bij de jeugd) uit 37 verschillende clubs. Voor het MiniBad waren 11 jeugdige
badmintonnertjes komen opdagen.
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De provinciale kampioenschappen volwassenen ging voor de tweede maal door in Dessel. Ondanks de
datum van 1 en 2 november mochten wij spreken van een betere bezetting dan vorig jaar. Er kwamen 187
deelnemers uit 26 clubs opdagen. Tijdens de prijsuitreiking werd de wisselschaal Georges Rogiers dit keer
aan Kenny Tieu (Waverse) overhandigd.
Aan de aanwezigen werd wel meegedeeld dat er vanaf dit seizoen 2 wisselschalen zouden zijn, nl. één voor
de beste jongen en één voor het beste meisje.
De provinciale kampioenschappen jeugd en senioren had plaats op 16 en 17 mei 2009 in 't Venneke in
Ekeren. Er waren slechts 109 spelers ingeschreven waarvan slechts 24 senioren. Wegens gebrek aan
voldoende inschrijvingen konden de senioren D/C2 niet doorgaan. Slechts HE, HD en GD C1/B +35/45 werd
gespeeld, zodat uiteindelijk slechts 16 senioren konden spelen. Bij de jeugd werden ook verschillende
leeftijden samengevoegd, doch voor beiden leeftijden werden wel trofeeën voorzien.
De Algemene Vergadering
Er waren 39 clubs aanwezig (37 effectief en 2 bij volmacht).
Er werd aan de vergadering een licht aangepast jeugdcompetitiereglement voorgesteld en ook het
seniorenreglement licht werd gewijzigd.
Linda Schippers werd tot nieuwe voorzitter verkozen. Alle uittredende bestuurders, Nelly Halsberghe, Liliane
Meeusen, Liliane Verborgt, Marc Schellekens, Hugo Van de Wyngaert, Luc Bal, Ronny Wuyts en Marc Van
den Broecke werden herkozen. De nieuwe kandidaat Alex Schnabel (Antverpino Koninklijke) werd eveneens
verkozen. Als financieel commissaris werd Paul Rouchet opnieuw aangesteld.
Aan afscheidnemend voorzitter Walter Van Gorp werd een aandenken overhandigd. Tevens werd hem de
titel erevoorzitter verleend.
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SEIZOEN 2009 – 2010
Ledenbestand
Als nieuwe clubs verwelkomden wij Vorselaarse, In 't Hoekske (Heist-op-den-Berg) en Hoogstraten. Het
aantal aangesloten clubs verhoogde dus tot 57.
Taakverdeling
Op de vergadering volgend op de AV 2009 werden de taken als volgt verdeeld:
Linda Schippers
Luc Bal
René Rooman
Nelly Halsberghe

voorzitter – tornooiorganisaties – reglementen en website
ondervoorzitter - sportcommissie volwassenen
secretaris
penningmeester

vormen
het DB

Liliane Meeussen
promotie + hulp jeugdtraining-commissie
Hilde Symons
klassement-commissie + hulp sportcommissie
Lutgarde Symons
hulp sportcommissie dames/gemengde competitie
Ronny Wuyts
gehandicaptencommissie – jeugd-competitie
Hugo Van de Wyngaert recreantencommissie – hulp sportcommissie herencompetitie
Alex Schnabel
jeugdtraining-commissie – PBA jeugdcircuit
Marc Schellekens
wedstrijdfunctionarissen-commissie
Marc Van den Broecke Vorming en Opleidingen + hulp gehandicaptencommissie
Liliane Verborgt
Seniorencompetitie

Jeugdtrainingscommissie
Vanaf dit seizoen werd aan alle geselecteerden een waarborg gevraagd van 20€ voor het gebruik van de ter
beschikking gestelde PBA kledij. Deze maatregel is genomen daar vorig seizoen werd vastgesteld dat er op
bepaalde tornooien niet tot de selectie behorende spelers met PBA kledij verschenen. Uit onderzoek bleek
dat deze speler ofwel al een tijd niet meer tot de selectie behoorde, ofwel de kledij van een vriend had
gekregen. Er moest dus duidelijk aan de geselecteerden worden bekend gemaakt dat de kledij steeds
eigendom bleef van PBA en niet mocht weggegeven worden. Indien men niet meer tot de selectie behoort,
moet men de kledij onmiddellijk terugbezorgen.
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