
   

Speeldagen 
❶ 29 september 2018: Waarschoot 
       Enkelspel (start om 13u30) 
 

❷ 27 oktober 2018: Aalter 
       Enkelspel (start om 14u00) 
 

❸ 24 november 2018: Sint-Laureins 
       Dubbelspel* (start om 13u30) 
 

❹ 22 december 2018: Lembeke 
       Dubbelspel* (start om 13u30) 
        
❺ 26 januari 2019: Aalter 
       Enkelspel* (start om 14u00) 
 

❻ 23 februari 2019: Waarschoot 
       Enkelspel (start om 13u30) 
 

❼ 23 maart 2019: Lembeke 
       Dubbelspel* (start om 13u30) 
 

❽ 4 mei 2019: Sint-Laureins 
       Dubbelspel* (start om 13u30) 
       Slotreceptie met uitreiking prijzen (18u00)  
 
* Inschrijven voor dubbelspel gebeurt als dubbelduo. 
Indien er alleen wordt ingeschreven, dan zoekt de 
organisatie naar een geschikte dubbelpartner. 
 

   
www.kbc.be/kching 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een organisatie van: 
BC Aalter, Smash For Fun Lembeke,  
Sentse Badmintonclub en BC Waarschoot 
 
 

   

Sporthal Aalter 
Lindestraat 17 
9880 Aalter 

Sporthal Sint-Laureins 
Dorpsstraat 71 
9980 Sint-Laureins 

Sporthal Lembeke 
Heihoekse Kerkwegel 
9971 Lembeke Circuit 

BC Aalter 

Meetjesland 

Badminton 
Jeugd 

Sporthal Waarschoot 
Sportstraat 3  
9950 Waarschoot 



   

JBC Meetjesland 

Het Jeugd Badminton Circuit Meetjesland, afgekort 
JBC Meetjesland, is een organisatie van BC Aalter, 
Smash For Fun Lembeke, Sentse Badmintonclub en 
BC Waarschoot.  
 
Het JBC Meetjesland is een reeks van jeugd-
ontmoetingen binnen het Meetjesland die open 
staan voor alle badmintonners jonger dan 17 jaar.  
 
Het JBC Meetjesland is er om elke jeugdspeler 
wedstrijden te laten spelen tegen leeftijdsgenoten 
en hem/haar zo te helpen groeien in de 
badmintonsport.  
 
Dus: ben je jonger dan 17 jaar, ben je gebeten door 
de badmintonmicrobe en wil je proeven van deze 
supertoffe ervaring? Aarzel dan niet om je in te 
schrijven voor één of meerdere speeldagen! 
 

Voor wie? 

Elke badmintonner jonger dan 17 jaar kan 
deelnemen aan het JBC Meetjesland.  
 
Op basis van je leeftijd en je speelsterkte (goed - 
sterk - zeer sterk) streven we er naar om je in te 
delen in een reeks met spelers met ongeveer 
hetzelfde spelniveau. Hierbij kunnen jongens en 
meisjes perfect in dezelfde reeks terechtkomen. 
Alles voor evenwichtige wedstrijdjes met nog meer 
spelplezier dus… 
 
Ben je niet aangesloten bij één van de 
organiserende clubs? Geen enkel probleem! 
Iedereen kan deelnemen! 
 
 
 
 

Hoe inschrijven? 

Inschrijven doe je best via de verantwoordelijke 
van jouw club. Hij/zij zal jouw naam en 
leeftijdscategorie bezorgen aan de organisatie.  
 
Inschrijven voor een speeldag kan telkens t.e.m. de 
laatste maandag vóór aanvang van de ontmoeting 
en kost 5 euro (ter plaatse te betalen). Wie 
deelneemt, ontvangt een toffe attentie. 
 

Trofeeën 

Winnen is leuk, maar deelnemen, Fair Play én 
supporteren worden tijdens het JBC Meetjesland 
het meest beloond!  
 
❶ Elke speler die aan 8, 7 of 6 ontmoetingen heeft 
deelgenomen, ontvangt op de laatste speeldag een 
gouden (8x), zilveren (7x) of bronzen (6x) medaille. 
 

❷ Bovendien speel je samen met je teammakkers 
ook mee voor de Fair Play-trofee die finaal aan één 
van de organiserende clubs zal worden uitgereikt. 
 

❸ Tot slot zal één club worden benoemd tot  
“de club met de beste & fairste supporters”. 
 

Alle medailles en trofeeën zullen  
uitgereikt worden tijdens de  
slotreceptie op 4 mei (18u00),  
waarop alle spelers, trainers,  
supporters, … uitgenodigd 
én verwacht worden. 

Vragen? 

Heb je na het lezen van deze infobrochure nog 
vragen omtrent het JBC Meetjesland? Dan kan je 
terecht bij één van deze JBC-verantwoordelijken 
(bij voorkeur die van je eigen club): 
 
❶ BC Aalter  
       Carlos Verspille – 0488/13.92.62  
       carlos.verspille@telenet.be 
 

❷ Smash For Fun Lembeke 
       Belinda Dekyvere – 0496/39.80.93 
       belinda@smashforfun.be 
 

❸ Sentse Badmintonclub 
       Patriek Lehoucq – 0479/31.03.01 
       patriek@sentsebadminton.be 
 

❹ BC Waarschoot 
       Hendrik De Clercq – 0478/77.18.75 
       bcwaarschoot@gmail.com 
 
 
 


