
   

Speeldagen 

❶    1 1 1 1 oktooktooktooktober 201ber 201ber 201ber 2016666    
       Waarschoot – Enkelspel (13u30) 
 

❷ 22222222    oktober 201oktober 201oktober 201oktober 2016666    
       Aalter – Dubbelspel* (13u30) 
 

❸ 26262626    novembernovembernovembernovember    2012012012016666    
       Sint-Laureins – Enkelspel (13u30) 
 

❹ 11117777    decembdecembdecembdecember 201er 201er 201er 2016666    
       Lembeke – Dubbelspel* (10u00) 
       Lembeke – Enkelspel (13u30) 
 

❺ 28282828    januarijanuarijanuarijanuari    2012012012017777    
       Aalter – Enkelspel (13u30) 
 

❻ 22225555    februarifebruarifebruarifebruari    2012012012017777    
       Waarschoot – Dubbelspel* (13u30) 
 

❼ 1111    april 2april 2april 2april 2010101017777    
       Lembeke – Enkelspel (13u30) 
 

❽ 22222222    aprilaprilaprilapril    2012012012017777    
       Sint-Laureins – Dubbelspel* (13u30) 
 
* Inschrijven voor dubbelspel kan als  

dubbelduo, maar ook alleen (dan  

zoekt de organisatie naar een  

geschikte dubbelpartner). 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een organisatie van: 

BC Aalter, Smash For Fun Lembeke,  

Sentse Badmintonclub en BC Waarschoot 

 

 

   

Sporthal WaarschootSporthal WaarschootSporthal WaarschootSporthal Waarschoot    
Sportstraat 3  
9950 Waarschoot 

Sporthal AalterSporthal AalterSporthal AalterSporthal Aalter    
Lindestraat 17 
9880 Aalter 

Sporthal SSporthal SSporthal SSporthal Sinininintttt----LaureinsLaureinsLaureinsLaureins    
Dorpsstraat 71 
9980 Sint-Laureins 

Sporthal LembekeSporthal LembekeSporthal LembekeSporthal Lembeke    
Heihoekse Kerkwegel 
9971 Lembeke 

Circuit 

BC AalterBC AalterBC AalterBC Aalter    

Meetjesland 

Badminton 
Jeugd 



   

JBC Meetjesland 

Het Jeugd Badminton Circuit MeetjeslandJeugd Badminton Circuit MeetjeslandJeugd Badminton Circuit MeetjeslandJeugd 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 jeugdjeugdjeugdjeugd----
ontmoetingontmoetingontmoetingontmoetingenenenen 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 Aarzel dan Aarzel dan Aarzel dan niet om je in niet om je in niet om je in niet om je in te te te te 
schrijvenschrijvenschrijvenschrijven    voor één of meerdere speeldagenvoor één of meerdere speeldagenvoor één of meerdere speeldagenvoor één of meerdere speeldagen!!!! 
 

Voor wie? 

Elke badmintonner jonger dan 17 jaar kan 
deelnemen aan het JBC Meetjesland. Op basis van 
je leeftijd word je ingedeeld in één van de volgende 
reeksen: 
 

• min 9 jaar 
• min 11 jaar 
• min 13 jaar 
• min 15 jaar 
• min 17 jaar 

 
Ben je niet aangesloten bij één van de 
organiserende clubs? Geen enkel probleem! 
Iedereen kan deelnemen!Iedereen kan deelnemen!Iedereen kan deelnemen!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 woensdag vóór aanvang van de ontmoeting 
en kost 5 euro (ter plaatse te betalen). Wie 
deelneemt, ontvangt sowieso een toffe attentie. 
 

Trofeeën 

Winnen is leuk, maar deelnemendeelnemendeelnemendeelnemen, FFFFair air air air PPPPlaylaylaylay én 
supporterensupporterensupporterensupporteren 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 
goudengoudengoudengouden (8x), zilverenzilverenzilverenzilveren (7x) of bronzenbronzenbronzenbronzen (6x) medaillemedaillemedaillemedaille. 
 

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

❸ Tot slot zal één club worden benoemd  
tot “de cde cde cde club met de beste en lub met de beste en lub met de beste en lub met de beste en de de de de fairste fairste fairste fairste     
supporterssupporterssupporterssupporters”! Er valt dus ook naast 
het veld een prijs te winnen! 
 
 

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 BC BC BC AalterAalterAalterAalter        
                            Carlos Verspille – 0488/13.92.62  
       carlos.verspille@telenet.be 
 
❷ SSSSmash For Funmash For Funmash For Funmash For Fun    LembekeLembekeLembekeLembeke    
       Belinda Dekyvere – 0496/39.80.93 
       belinda@smashforfun.be 
 
❸ SSSSentse Badmintonclubentse Badmintonclubentse Badmintonclubentse Badmintonclub    
                            Patriek Lehoucq – 0479/31.03.01 
       patriek@sentsebadminton.be 
 
❹ BCBCBCBC    WaarschootWaarschootWaarschootWaarschoot    
                            Hendrik De Clercq – 0478/77.18.75 
       bcwaarschoot@gmail.com 
 

 

 

   


