
LED EN BRIEF 
Smash BC Ekeren - seizoen 2019-2020

INLEIDING

Beste leden,

met  deze ledenbrief willen we iedereen 

informeren over het  nieuwe 

badmintonseizoen. We gaan dit  seizoen 

inzet ten op t raining voor alle niveaus. 

Erik gaat  zich bezighouden met  de 

beginners, Yves met  de iets gevorderde 

speler en Igor vooral met  de 

compet iespelers. In de agenda staan de 

datums al vermeld, maar er volgen nog 

genoeg herinneringen. Ook hebben we 

besloten dat  het  eens t ijd wordt  voor een 

kroegentocht . Dit  zal plaatsvinden op 

vrijdag 29 november. Bij deze wensen we 

iedereen alvast  een fijn seizoen toe!

Het  smash team!

AANVANG NIEUW SEIZOEN

Op volgende datums beginnen we er terug aan :

- In Ekeren voor de volwassenen vanaf 19 augustus 2019
- In Ekeren voor de jeugd vanaf  2 september 2019
- In Hoevenen voor de volwassenen vanaf 5 september 2019
- In Hoevenen voor de jeugd vanaf 5 september 2019
- In Kapellen vanaf 1 september 2019.

We hopen jullie allemaal terug te zien!

LIDGELD

We hebben goed nieuws, we hebben dit  jaar besloten om de huidige 

lidgelden te behouden. De prijzen voor seizoen 2019-2020 zijn dus:

- Jeugd (<18j) : 60 euro

- Recreant  (>18j) : 90 euro

- Compet it ie  : 110 euro

Het  rekeningnummer is nog steeds dezelfde: IBAN BE54068200952297 

(GKCC BEBB). Op naam van Smash BC , Culturalaan 13 ,2920 Kalmthout  . 

Vermeld a.u.b. duidelijk de naam, statuut  en de geboortedatum (!) van de 

speler  waar je voor betaalt . Bij de meeste ziekenfondsen kan je een deel 

van het  lidgeld terugkrijgen.  In het  lidgeld is de verzekering, het  gebruik 

van de volledige accommodat ie en de verplichte bijdrage aan Badminton 

Vlaanderen inbegrepen. De shut t les zijn grat is ( exclusief verenshut t les) .



TRAININGEN JEUGD

TRAININGSDAGEN

De jeugd  jonger dan 13 jaar t raint  op maandag in het  Venneke in Ekeren. De 

t rainers daar zijn: Yves, Ronny en Erik.  Deze t raining vindt  plaats van19u-20u. 

De jeugd ouder dan 13 jaar t raint  op donderdag in zaal At tenhoven in 

Hoevenen. De t rainers daar zijn: Michel, Roel en Igor. Zo hebben we zowel op 

maandag als donderdag  3 t rainers voor onze +/- 70 jeugdspelers.

Ook dit  jaar zet ten we opnieuw in op het  PBA jeugdcircuit ,  er volgen regelmat ig 

mailt jes en moest  je vragen hebben kan je alt ijd bij Igor terecht . Je betaalt  3 

euro per discipline en 5 euro voor 2 disciplines. De datums worden meegedeeld 

via de club en het  duurt  ongeveer een halve dag naarmate het  aantal 

inschrijvingen. Alle info vind je op de website: www.badminton-pba.be bij 

jeugdhoekje en pba jeugdcircuit  of bij Igor Stuyver (igor.stuyver@telenet .be).

- Maandag in Sporthal 't  Venneke (Den Geer 21) te Ekeren:

- 19u-20u : jeugd jonger dan 13 jaar

- 20u-23u: volwassenen

- Donderdag in sporthal At tenhoven (Kerkst raat  89) te Hoevenen:

- 19u-20.30u: jeugd ouder dan 13 jaar

- 20u-23u: volwassenen

- Zondag in Gemeentelijke sporthal Kapellen:

- 10u-13u: vrij spel en compet it ie

Nog even een kleine herinnering dat  men op zondag ook kan komen spelen. Er 

wordt  elke maand meegedeeld hoeveel velden gebruikt  kunnen worden voor 

vrij spel voor zowel volwassenen als jeugd. Het  seizoen in Kapellen loopt  van 1 

september tot  30 april.  Het  adres is : Chr. Pallemanst raat  84 2950 Kapellen. 

Ook is er besloten om in Hoevenen ook de zaal te huren tot  eind juni.

TRAININGEN 
VOLWASSENEN

Zoals elk jaar worden er ook 

t rainingen gegeven aan 

volwassenen. In het  begin van het  

jaar wordt  er t raining gegeven door 

Erik aan de nieuwe leden. Daarna 

worden er t rainingen ingepland 

voor de meer ervaren spelers.  In de 

agenda vinden jullie de datums 

terug. We houden jullie op de 

hoogte!

CLUBSHIRTS

Ook dit  jaar  verkopen we 

clubshirts aan democrat ische 

prijzen. Bij de aanvang  van het  

seizoen in september voorzien we 

pasmaten zodanig dat  jeugdspelers 

en volwassenen kunnen passen.  

Vanaf vorig jaar is het  mogelijk 

voor de dames om een topje aan te 

schaffen. Zo bieden we t -shirt s, 

polo's, sweaters en topjes aan. We 

houden jullie op de hoogte!



DATUMS VOOR IN JULLIE AGENDA EN DATUMS TRAININGEN

Maak een plaatsje vrij voor de volgende datums:

- Zaterdag 28 september  2019 : Clubtornooi (13u-18u)  met  aansluitend bbq (sporthal Hoevenen)

- Vrijdag 29 november 2019 : Kroegentocht

- Donderdag 19 januari 2020 : Nieuwjaarsdrink (cafetaria Hoevenen) vanaf 22u

- Zaterdag 25 januari 2020 :  Internat ionaal poule-tornooi Smash (Ekeren)

Trainingen voor de verschillende niveaus:

- Iedere donderdag  voor compet iespeler en gevorderde speler door Igor van 20u tot  20u20
- Training voor beginners door Erik:  2, 9, 16 en  23 september 2019 en 3,10,17 en  24 februari 2020 (inschrijving niet  

nodig)
- Training voor de gevorderde speler door Yves: 18/11, 25/11, 02/12 en  09/12. De tweede periode: 2,9, 16 en  23 

maart . ( inschrijving nodig, mail volgt  nog tegen deze periodes).

HET BESTUUR

Voorzit ter/Secretaris (boven, eerste van link ):

Erik Hert ling
GSM : 0474/10.20.67
Hert ling.Bierbooms@telenet .be

Compet it ieverantwoordelijke :

Chris Keersmaekers (links onder) en Anja Hermans
GSM : 0473/55.60.86
keersmaekers.chris@telenet .be

Penningmeester (boven, tweede van rechts ):

Michel Van Marrewijk
mvmarrewijk@gmail.com

Public Relat ions :

Diane Coot jans (rechts onder) en Erik Jongenelen
Diane.Coot jans@gmail.com

Jeugdverantwoordelijke (boven, tweede van links ):

Igor Stuyver
GSM : 0476/50.98.29
Igor.stuyver@telenet .be

IT Verantwoordelijke:

Jan Leung/Erik Van Keer/Yves Vandenbergh (boven, eerste 
rechts)

yves.vandenbergh@telenet .be
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