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Over Hebad VZW 
 

Hebad vzw staat voor "Heusdense Badmintonclub vzw".  Hebad is aangesloten bij Badminton Vlaanderen onder het 

stamnummer 70004. De club is opgericht in 1972, 25/01/1972 om precies te zijn. Op 5 december 2011 zijn we 

overgegaan van Hebad FV naar Hebad vzw. 

Hebad is één van de grootste clubs van Limburg, met een eigen trainersstaf. 

In totaal telt de club ongeveer 180 leden, waarvan er meer dan de helft onder de 17-jaar zijn. 

Het Bestuur 
 

Het dagelijks bestuur van Hebad vzw bestaat uit 4 personen, die op hun beurt worden bijgestaan door een 

sportcommissie en technische commissie. In het totaal zijn er dus 9 bestuursleden actief binnen Hebad vzw. 

Voorzitter : Chris Linders, Kortstraat 6, 3550 Heusden-Zolder, 011/42.16.22 - 0478/84.88.51 

Ondervoorzitter : Julien Nys, Halveweg 9, 3520 Zonhoven, 011/81.72.12 

Secretariaat: Marco Vanderzeypen,  Dwarsstraat 36, 3520 Zonhoven, 0475/39.15.06 

Penningmeester : Ronny Put,  Halveld 50, 3550 Heusden-Zolder, 011/57.51.73 - 0496/58.66.82 

Meer info over het volledige bestuur kan je vinden op : http://www.hebad.be/bestuur 

Algemene doelstelling van onze club 
 

Wij willen een badmintonclub zijn die badminton kan aanbieden op alle niveaus. Zowel topsport, wedstrijdsport als 

recreatiesport komen hier aan bod. Om dit aanbod goed te kunnen ondersteunen hebben we onze club 

onderverdeeld in 3 doelgroepen: de jeugdspeler, de recreatiespeler en de competitie-/tornooispeler. Het accent van 

onze werking ligt echter op de volgende aspecten: 

- Een professioneel kader voor het begeleiden van onze jeugd- en competitiespelers 

- Een gezonde groepssfeer, die zorgt voor een grote betrokkenheid van onze leden 

- Een zakelijke en goed georganiseerde organisatie zijn. 

Doelstellingen doelgroep Jeugdspeler 
 

- Alle aangesloten jeugdspelers begeleiden door gediplomeerde trainers 

- De individuele jeugdspelers van jonge leeftijd in contact te laten komen met badminton (instapleeftijd vanaf 

5 jaar) 

- Het talent van onze spelers ontdekken zodat we hen op een zo hoog mogelijk niveau kunnen brengen 

- Onze jeugdspelers stimuleren voor deelname aan jeugdcompetitie en jeugdtornooien, en dit op zowel 

Provinciaal, Vlaams als Nationaal niveau 

- De drop-out te beperken voor de sport en de club 

- De jeugdspelers voorbereiden op de instroom in de doelgroepen “competitie/tornooispeler” of eventueel 

“recreant” 

  

http://www.hebad.be/bestuur
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Jeugdsportcoördinator 
 

Binnen een sportclub of een samenwerkingsverband van sportclubs is de jeugdsportcoördinator verantwoordelijk 

voor de coördinatie van het jeugdsportbeleid. Op een gestructureerde en systematische wijze coördineert hij de 

sporttechnische, beleidsmatige, sociaal-pedagogische, communicatieve en organisatorische aspecten van de 

jeugdwerking zodat de kwaliteit van de jeugdsport in de sportclub verhoogt. 

Ook in het seizoen 2018-2019 zal Bart Goossens deze taak op zich nemen. Indien je vragen hebt over de 

jeugdwerking kan je altijd contact opnemen via e-mail : jeugd@hebad.be of telefonisch : 0475/63 06 79. Hou ook 

altijd onze website en Twitter account @HebadJeugd in de gaten voor de laatste nieuwtjes. 

Onze jeugdtrainers 
 

Axel 

Vanoirbeek 

Trainer  Jeugd  Maandag 

Gegevens : Helderbeekstraat 23, 3582 Koersel 

0493/18.87.81 

Johan 

Vanoirbeek 

Trainer Jeugd  Woensdag 

Gegevens : Hondstraat 47, 3582 Koersel 

0477/31.87.89 

Dimitry 

Luyckx 

Trainer Jeugd  Woensdag en zaterdag 

Gegevens : Bavostraat 8, Heusden-Zolder 

0477/64.53.73 

Hanne Put Trainer Jeugd  Woensdag en zaterdag 

Gegevens : Schootstraat  198, 3550 Heusden-Zolder 

0499/25.94.45 

Chris Linders Trainer Jeugd : Zaterdag 

Gegevens : Kortstraat 6, 3550 Heusden-Zolder 

0478/84.88.51 

Tim Nys Trainer Jeugd  Zaterdag 

Gegevens : +32 498 51 39 98 

 

Een lijstje met al onze trainers kan je vinden op : http://www.hebad.be/trainers  

  

mailto:jeugd@hebad.be
http://www.hebad.be/trainers
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Wanneer kan je trainen?   
 

Dag en uur Groep Benaming 

Maandag 18:30-

20:00 uur 

Jeugd selectie Een selectie van jeugdspelers, door de trainers 

gemaakt. 

Woensdag 15:30-

17:00 uur 

Jeugd selectie Een selectie van jeugdspelers, door de trainers 

gemaakt. 

Woensdag 17:00-

18:30 uur 

Jeugd selectie Een selectie van jeugdspelers, door de trainers 

gemaakt. 

Zaterdag 9:00-

10:30 uur 

Jeugd Groep 1 en 2   

Zaterdag 10:30-

12:00 uur 

Jeugd Groep 3  

Zaterdag 12:00-

13:30 uur 

Jeugd Groep 4  

 

Opmerkingen: 

- De selecties worden steeds samengesteld door de jeugdcoördinator en de trainers en kunnen wijzigen 

tijdens of na het seizoen. 

- Op het einde van elk seizoen worden de groepen opnieuw ingedeeld en worden jullie verwittigd in welke 

groep jullie het nieuwe seizoen zullen aanvangen. 

- De groepsindeling van maandag, zaterdag en woensdag kan na evaluatie tijdens de eerste twee maanden 

van het seizoen wijzigen. We houden U verder op de hoogte bij eventuele wijzigingen.     
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Welke bijdrage betalen onze jeugdspelers (<= 17 jaar)? 
 

Alle jeugdspelers met klassement D of C2 125 euro 10 euro korting vanaf het 2de kind uit hetzelfde gezin! 

 

Gelieve de betaling te doen voor donderdag 1 november 2018 op rekeningnummer BE89 3350 1638 7285 met 

vermelding van de naam van het aangesloten lid.    

Verzekeringen  
 

Aspirant leden ( 3 keer meespelen ) Leden 

Zijn verzekerd via de VBL Polisnummers: 1.116.925/B 

en 1.116.926/B 

Hebad vzw sluit al zijn leden aan bij Badminton 

Vlaanderen, hierdoor zijn ze automatisch verzekerd via 

Polisnummers: 1.116.925/A en 1.116.926/A 

 

Tevens heeft onze club een extra verzekering afgesloten voor bestuursleden, trainers en alle vrijwilligers. Meer 

informatie over deze verzekeringen kan je terugvinden op http://www.hebad.be/verzekering.htm  

Verwachtingen en aanbevelingen 

Betreden van de sporthal 
Uit respect voor het werk van de poetsvrouwen, uit respect voor andere sportclubs en zeker uit respect voor de 

medespelers vraagt het bestuur om: 

- Het traject tot aan de ingang van de sporthal af te leggen met normaal schoeisel. 

- De badmintonschoenen pas aan te doen in de kleedkamers of op de tribunes van de sporthal. 

- Zeker niet met gewone schoenen het speelveld te betreden. Zand en ander vuil kunnen een gladde vloer 
tot gevolg hebben en er zo de oorzaak van zijn dat spelers (ernstige) kwetsuren oplopen. 

Hygiëne en gezondheid 
- De club raadt zijn spelers aan om na de training of na de wedstrijd een welverdiende douche te nemen, 

om zich vervolgens te voorzien van droge kleren. Ziektes en schimmelinfecties zijn nooit ver weg!! 

Omkleden 
- Omkleden doen we in de kleedkamers. Je kleren kan je daar aan een kapstok laten hangen of desgewenst 

in jouw sporttas steken. Zie ook item veiligheid. 

Veiligheid 
- Sporttassen, schoenen,.., kortom alles wat we niet nodig hebben tijdens het badmintonnen zetten we 

tegen de muur aan de overkant van de tribune. 
- We laten niets op de tribune liggen, tenzij dit door ouders bewaakt wordt 
- In de kleedkamers laten we geen waardevolle voorwerpen achter (GSM, horloges, mp3 - spelers, 

gameboys, armbanden, nieuwe flashy schoenen of pantoffels). Er zijn namelijk mensen die kleedkamers 
verwarren met winkels en zodoende in de kleedkamers (gratis) komen shoppen. 

Netheid en orde 
- Na de wedstrijden of trainingen ruimt iedere speler zijn eigen rommel op. Onder rommel wordt verstaan: 

o Drankflesjes of blikjes 
o Papiertjes van versnaperingen 
o Pluimen gebruikt tijdens de training of wedstrijd  

- Na de training of wedstrijd worden de netten afgebroken. Gelieve hierbij de trainers een handje te helpen. 

http://www.hebad.be/verzekering.htm
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Verwittiging bij afwezigheid 

- Indien je niet naar de training kan komen wegens ziekte of andere omstandigheden, gelieve dit dan zo 

snel mogelijk te laten weten aan je trainer via SMS of e-mail. De trainers kunnen hier dan rekening mee 

houden bij het opstellen van hun training en zo aan de andere spelers toch nog een kwalitatieve training 

aanbieden. 

MiniBAD (-10 jaar) 
 

MiniBAD werd opgestart om de kinderen te laten badmintonnen op hun eigen maat. Het 'volwassen' badminton is 

nu eenmaal niet aangepast aan de fysieke kenmerken van een -10 jarige. Zo is het bijvoorbeeld onmogelijk voor een 

kind om te smashen vanuit het achterveld, of te ‘killen’ bij het net, wanneer dit over 1,55m moet gebeuren. Ook de 

techniek van een netdrop zal er  helemaal anders uitzien. 

Kinderen jonger dan 10 jaar spelen daarom onder een aangepaste badmintonvorm. Het speelveld wordt verkleind, 

het net verlaagd en er wordt gespeeld met een verkort racket. Dit stelt de kinderen in staat om de normale 

technieken en tactieken te gebruiken waardoor de transfer naar het gewone badminton later veel vlotter zal 

verlopen. 

Op alle -10 tornooien van de provinciale jeugdcircuits spelen onze jongste spelertjes volgens de MiniBAD-regels. 

Voornaamste wijzigingen MiniBAD ten opzichte van het gewone badminton 

1) Speelveld: half dubbelspelterrein, zonder achterste serveervak 

2) Hoogte net: 1,40m 

3) Scoresysteem: 2 gewonnen sets tot 15, rallypointsysteem 

4) Racket: junior racket (maximum lengte 620mm) 

 

1 - SPEELVELD MINIBAD 

Het volledige MiniBAD-reglement staat als Bijlage 7 in reglement C800 

(http://www.badmintonvlaanderen.be/file/614848/?dl=1). 

Competitie en tornooien 

Jeugdcompetitie 
 
De Limburgse jeugdcompetitie wordt gespeeld in 2 rondes. De eerste ronde wordt georganiseerd per  regio. 
De winnende teams van de verschillende leeftijdsgroepen (-11, -13, -15 en -17) uit de vier regio's worden 
uitgenodigd voor de finaledag 
 
Meer informatie over de indeling van de regio’s, datums, … kan je vinden op de site van Badminton Limburg 
(http://www.badminton-limburg.be/). 
 
Uitzonderlijk wordt in het seizoen 2018-2019 geen Limburgse jeugdcompetitie georganiseerd ! 

http://www.badmintonvlaanderen.be/file/614848/?dl=1
http://www.badminton-limburg.be/
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Voor onze jeugdploegen rekenen we ook op de ouders. Zeker als we ons moeten verplaatsen is jullie hulp echt een 

noodzaak. 

Wil jij ook graag competitie spelen? 
 

Geef je naam dan door aan je jeugdtrainer of onze jeugdsportcoördinator. Bij voldoende spelers zal er zeker 1 ploeg 

per leeftijdscategorie ingeschreven worden. 

Jeugdontmoetingen 
Ontmoetingen zijn eveneens een vorm van tornooien, alleen zijn ze niet zo officieel. De regels kunnen aangepast 

worden afhankelijk van organisatie tot organisatie. Kortom alles is een beetje soepeler. 

Hier gaat het meestal om het aantal wedstrijden dat men kan spelen. Een ontmoeting is dan ook bijna altijd in 

poulevorm. Een poule is een reeks van drie tot vier spelers, zodat men toch minimum drie wedstrijden kan spelen. 

Het motto meedoen is belangrijker dan winnen is bij deze organisaties zeker van toepassing. 

We hebben van deze ontmoetingen geen vaste kalender, toch kunnen we al een paar organisaties vermelden. 

• Hoeselt : 31 oktober 2018 

• Hebad : 22 december 2018 

• Badma (Maasmechelen)  : 29 december 2018 

• Smash (Berkenbos) : 6 maart 2019 

Wij houden jullie op de hoogte, zodat je ook voor de ontmoetingen tijdig kan inschrijven. 

 

IPJO - InterProvinciale JeugdOntmoeting 
IPJO staat voor InterProvinciale JeugdOntmoeting en is het grootste jeugdtornooi voor teams in Vlaanderen. 

Selecties uit de 5 Vlaamse provincies nemen het elk jaar in mei gedurende 2 dagen tegen elkaar op. Dit seizoen zal 

dit op 18 & 19 mei (datums nog te bevestigen) opnieuw het geval zijn.  

IPJO werd voor het eerst georganiseerd in De Panne in 1989. Volgens een vaste volgorde organiseert elke jaar een 

andere provincie IPJO. De IPJO werd tot nu toe het meest gewonnen door de provincie Limburg ! 

Tijdens iedere ontmoeting gaan er 5 disciplines door, nl. HE, DE, HD, DD en GD. Deze 5 disciplines worden betwist 

per leeftijdscategorie: -11, -13, -15 en -17. Na iedere ontmoeting is er een winnaar in iedere leeftijdscategorie. Wie 

het meest aantal leeftijdscategorieën gewonnen heeft, wint de ontmoeting. Op het einde van de tweedaagse wordt 

een rangschikking opgemaakt volgens het aantal gewonnen ontmoetingen. 

 

Tornooien 
Wat is een tornooi? Een tornooi is een badmintonevenement van 1 of 2 dagen dat door een bepaalde club 

georganiseerd wordt. Dit evenement voorziet dat spelers van verschillende clubs zich met elkaar kunnen meten 

binnen hun eigen leeftijdscategorie of klassement. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen kan men enkel, dubbel 

en/of gemengd spelen. 

Het inschrijvingsgeld, de shuttles en de verplaatsing naar het tornooi, zijn ten laste van de speler zelf. Inschrijven 

voor de tornooien gebeurt steeds via http://badmintonvlaanderen.toernooi.nl.  

De club tracht om op de jeugdtornooien in Limburg 1 of meerdere trainers af te vaardigen. Let wel, dit wil niet 

zeggen dat er systematisch op ieder jeugdtornooi een jeugdtrainer aanwezig zal zijn. 

http://badmintonvlaanderen.toernooi.nl/
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Binnen de jeugdtornooien kan men een onderscheid maken tussen verschillende types tornooien: 

- Jeugdtornooi 

Elke club kan een jeugdtornooi inrichten in de diverse leeftijdscategorieën :  

• Minibad <10 jaar 

• Preminiemen < 11 jaar  

• 11 jaar ≤ Miniemen < 13 jaar 

• 13 jaar ≤ Kadetten < 15 jaar  

• 15 jaar ≤ Scholieren < 17 jaar  

• 17 jaar ≤ Junioren < 19 jaar 

 

Bij inschrijving in een jeugdtornooi moet telkens de leeftijd van de speler worden vermeld. 

Voor dubbel en dubbel gemengd moet er ook rekening gehouden worden met de leeftijd van de partner, 

waarbij de leeftijd van de oudste speler telt. 

 

Hieronder een tabel met de indeling per leeftijd, geldig voor tornooien georganiseerd t.e.m. 31/12/2018 :  

• U10: geboren 2009 of later 

• U11: geboren 2008 - 2009 

• U13: geboren 2006 - 2007 

• U15: geboren 2004 - 2005 

• U17: geboren 2002 - 2003 

 

Voor tornooien vanaf 1/1/2019 gelden volgende leeftijdscategorieën:  

• U10: geboren 2010 of later 

• U11: geboren 2009 - 2010 

• U13: geboren 2007 - 2008 

• U15: geboren 2005 - 2006 

• U17: geboren 2003 - 2004 

 

- Limburgs Jeugd Circuit (LJC) 

Er zijn een 6-tal Limburgse clubs die een LJC-tornooi organiseren (waaronder Hebad). Op elke van deze 

tornooien kunnen de spelers in de verschillende leeftijdscategorieën punten sprokkelen voor de LJC ranking. 

Het provinciaal kampioenschap voor de jeugd maakt ook deel uit van het LJC en levert zelfs dubbele punten 

op ! 

 

TORNOOIKALENDER LJC 

Club Dag Datum Locatie 

LJC Opbad zaterdag 19 januari 2019 Opglabbeek 

Prov. Kamp. Jeugd za & zo 9&10 februari 2019 Hebad 

LJC Dibad BC zaterdag 16 februari 2019 Dilsen 

LJC Badma BC zaterdag 30 maart 2019 Maasmechelen 

LJC Bilzerse BC zaterdag 13 april 2019 Bilzen  

LJC Hebad BC zaterdag 27 april 2019 Heusden  

LJC Webacsa Zaterdag 19 oktober 2019? Wellen – datum te bevestigen 
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- Yonex Badminton Junior Master Circuit (YBJMC) 

 

Het “ Yonex Belgian Junior Master Circuit” (YBJMC) is een nationaal jeugdcircuit dat door de ‘BBF 

Beleidswerkgroep Jeugd’ werd uitgewerkt. 

In dit YBJMC werden een aantal toernooien opgenomen die voldoen aan een bepaald niveau. We spreken 

over toernooien van het niveau “Goud “, “Zilver” en “Brons”.  

De tornooien “Goud” en “Zilver” zijn tweedaagse toernooien waar de 5 disciplines (JE, ME, JD, MD en GD) 

georganiseerd worden. Op de “Brons” toernooien, die 1-dagstornooien blijven, wordt alleen enkel en dubbel 

georganiseerd. Alle toernooien uit het YBJMC circuit staan ook open voor spelers uit het buitenland. 

 

Aan het einde van het circuit zal er een ‘Masterfinale’ georganiseerd worden voor de leeftijdscategorieën 

U13 en U15. De 8 hoogst geklasseerde spelers uit de eindrangschikking MEU13, JEU13, MEU15 en JEU15 

worden uitgenodigd voor deze finales. 

 

Voor de YBJMC tornooien kan je best pas inschrijven na een gesprek met je trainer, aangezien het niveau van 

deze tornooien niet voor iedereen weggelegd is. 

 

Kalender Yonex Belgian Junior Master Circuit 

Van Tot Niveau Plaats 

8/09/2018 8/09/2018 Brons Lokeren 

22/9/2018 23/9/2018 Zilver Bocholt 

6/10/2018 6/10/2018 Brons Gits 

20/10/2018 20/10/2018 Brons Bokkerijder 

10/11/2018 10/11/2018 Brons Hamme 

15/12/2018 15/12/2018 Brons Verviers 

5/01/2019 6/01/2019 Zilver W&L 

9/02/2019 10/02/2019 Zilver Provinciaal Kampioenschap Jeugd - Limburg 

23/02/2019 24/02/2019 Zilver West-Vlaanderen - De Panne ? 

17/03/2019 17/03/2019 Brons Polderbos 

13/04/2019 13/04/2019 Brons Buggenhout 

19/04/2019 22/04/2019 Goud Olve 

4/05/2019 5/05/2019 Zilver Oupeye 

 

- Belgisch kampioenschap jeugd 

De Belgische Badminton Federatie richt ieder sportjaar nationale individuele kampioenschappen in, 

genaamd ‘Belgische Kampioenschappen’. Dit jaar zullen de Belgische kampioenschappen voor de jeugd 

georganiseerd worden in Fléron (Luik) op 17 en 18 november 2018. 
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Badmintonkampen 
 

Elk seizoen organiseert Badminton Vlaanderen badmintonkampen in de paasvakantie, de zomervakantie en 

de herfstvakantie. De kampen staan open voor zowel aangesloten leden bij Badminton Vlaanderen als niet-

leden. Al de kampen zijn intern (4 overnachtingen). 

Per dag wordt er minstens vier uur uitgetrokken voor badminton. Daarnaast zijn er ook nevenactiviteiten 

voorzien die ervoor zorgen dat men zich een beetje op vakantie waant. Een tof afscheidsfeestje kan hierbij 

natuurlijk niet ontbreken.De begeleiding wordt uitsluitend gedaan door gediplomeerde lesgevers.  

 

Leeftijd: Voor 8-jarigen tot en met 18-jarigen 

 

Meer details over de badmintonkampen kan je vinden op de site van Badminton Vlaanderen: 

http://badmintonvlaanderen.toernooi.nl/page/27391/Badmintonkampen 

 

In 2019 zal Hebad ook weer een sportkamp organiseren tijdens de Paasvakantie van 8 t.e.m 10 april. Hou 

zeker onze Facebook pagina en website in de gaten voor verdere informatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                
 

  

http://badmintonvlaanderen.toernooi.nl/page/27391/Badmintonkampen

