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‘T BO(E)KSKE 
ONZEKERE TIJDEN, MAAR SAMEN KOMEN WE ER DOORHEEN 

 

 
 

 

Nieuwe 

clubkledij!! 

DOOR W.S. 

Een dikke maand geleden hebben we 

onze nieuwe clubkledij voor de komende 

4 seizoenen publiekelijk voorgesteld. We 

hopen dat iedereen net zo enthousiast is 

als ons!  

 

De geplande pasdagen konden helaas 

niet doorgaan omdat corona roet in het 

eten heeft gegooid. Een nieuwe planning 

wordt zo spoedig mogelijk 

gecommuniceerd, echter zijn we hierbij 

afhankelijk van de genomen maatregelen 

door de overheid. 
 

 

 

 

Het COVID-19 virus houdt ons in ons kot (en uit de sporthal) 

Corona-time in de 

badmintonwereld! 
DOOR W.S. 

Het dagelijkse leven is momenteel niet meer zoals 

we het gewoon waren. De maatregelen voor het 

bestrijden van het COVID-19 virus hebben onze 

vrije bewegingsruimte serieus ingeperkt. 

 

Echter is het naleven van deze maatregelen een 

vereiste en weten we dat alle leden van onze club 

hun eigen steentje hieraan bijdragen. Enkel op 

die manier kan het vertrouwde ritme beetje bij 

beetje terugkomen. 

 

Heel dankbaar moeten we zijn voor alle mensen die 

op hun manier bijdragen aan het bestrijden van het 

virus alsook de economie draaiende te houden. 

Hierbij denken we dan aan de mensen uit de 

zorgsector, winkels, fabrieken, … 

 

Maar ook de andere kant van de spreekwoordelijke 

medaille kunnen we niet negeren en wensen we 

veel sterkte toe aan zij die direct of indirect 

getroffen werden door het virus! Ons blauwe hart 

denkt aan jullie! 

 

Net als alle andere sporten werd ook de 

badmintonwereld getroffen. De trainingen en vrije 

speelmomenten werden gestaakt tot nader order. 

Hierin volgt de gemeente Pelt de aanbevelingen 

vanuit de overheid en zal de sporthal vooralsnog 

gesloten blijven tot minstens 19 april. 

 

Verder werden alle tornooien tot en met 30 april  

afgelast. Ook hier is de verwachting dat deze datum 

niet het eindstation zal zijn. Helaas betekent dat ook 

dat het IPJO voor de geselecteerde jeugdleden vanuit 

Limburg alsook ons eigen recreantentornooi niet zullen 

doorgaan. 

 

Tot slot werd het competitieseizoen 2019-2020 

volledig gestaakt. Hierin is het eindklassement 

vastgelegd op basis van de wedstrijden uit de 

heenronde. Daaropvolgend zal dan bepaald worden 

welke ploegen zullen stijgen en dalen. 

 

Wat de impact voor onze club hierop is, wordt 

momenteel nog bekeken om ook een gedegen 

voorbereiding op het nieuwe competitieseizoen te 

kunnen maken. 

 

Natuurlijk hopen we dat we elkaar weer zo snel 

mogelijk mogen verwelkomen in de sporthal en ons 

nog eens kunnen uitleven in onze geliefde sport, maar 

dat is dus nog wat afwachten geblazen. 

 

Als bestuur staan we klaar om onmiddellijk in actie te 

schieten van zodra het kan, en tegelijkertijd zijn de 

voorbereidingen voor het nieuwe seizoen alvast 

begonnen!               #Staysafe         #Blijfinuwkot 
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VERDER IN DEZE EDITIE 

SAVE THE DATES JEUGDTORNOOI + PK FEESTELIJKHEDEN 

ONZE SPONSORS IN THE PICTURE! 
WIST-JE-DAT? 
DOOR S.V.H. 

 Maarten, onze ex-voorzitter, papa werd 

van een tweeling? Het zijn twee flinke 

zonen, Mathieu en Arthur! 

 

 Jan opnieuw papa werd van een jongen 

die de naam Lean kreeg. 

 

 Ook Michelle beviel van een eerste zoon 

genaamd Sverre. Dat zijn 3 kleinzonen 

voor de familie Corten op 3 maanden tijd. 

 

 Femke de volgende in de rij was om een 

stoere zoon te krijgen. Hij kreeg de naam 

Sepp. 

 

 Hiermee een stevige basis gelegd is voor 

een toekomstige herenploeg. 

 

 Sofie al een zoontje had en nu in 

coronatijden mama werd van een dochter 

Ellis. 

 

 Wij hen hiermee allen van harte 

feliciteren!!! 

 

 We ook oprecht hopen dat ze later tot 

onze club zullen toetreden   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPSYS 

Sinds 8 jaar hoofdsponsor van onze club en zij 

zullen ook te bewonderen zijn op onze nieuwe 

kledij!! Maar weten jullie wel wat APPSYS 

doet? 

 

APPSYS ICT groep is een full service ICT 

organisatie die zich richt op bedrijven en 

organisaties die het maximale rendement uit 

hun ICT bestedingen willen halen. 

 

De groep is de laatste jaren sterk uit de kluiten 

gewassen en heeft dit onder meer te danken 

aan een stevige basis van 25 jaar ICT ervaring 

van de 2 zaakvoerders, Kris Nijs en Werner 

Jans. 

 

Niet alleen zijn ze de laatste jaren sterk 

kunnen groeien, ook hun expertise wordt zeer 

gewaardeerd binnen de sector. Dit 

weerspiegelt zich bijvoorbeeld in het winnen 

van verschillende awards waaronder Trends 

Gazelle 2020. Ook mogen ze zich Gold 

Partner van Dell EMC noemen, iets wat 

slechts voor enkelen binnen de Belgische IT-

wereld is weggelegd. 

 

Onlangs hebben de Gemeente Maasmechelen 

en ook de Gemeente Ham gekozen voor 

APPSYS als partner, waarvoor proficiat aan 

onze hoofdsponsor! 

 

Meer lezen? Dat kan op 

www.appsysictgroup.com  

 

 

THEBO DAKWERKEN 

Sinds begin 2020 mogen we THEBO 

verwelkomen als nieuwe sponsor. Welkom! 

 

THEBO bestaat ruim 40 jaar en geldt als de 

referentie op het vlak van platte daken en 

industriële werken. Het bedrijf werd in 2009 

door Erik en Jordy Theunissen overgenomen. 

THEBO legt zich naast de bestaande 

industriële activiteiten steeds meer toe op de 

particuliere woningbouw. 

 

Heb je verbouwingsplannen of een 

nieuwbouw in het vooruitzicht, denk dan 

zeker eens aan THEBO! 

 

Ook voor snelle interventies voor specifieke 

problemen ben je bij THEBO aan het juiste 

adres! Heb je een lekkage? Niet getwijfeld, 

maar contacteer hen zeker. Op hun website 

www.thebo.be vind je alle info! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEBOERS SPORT LOMMEL 

Geboers Sport is ook een gekende partner bij 

onze club. 

 

Al jaren zijn zij onze partner voor de clubkledij 

en zullen ze ons binnenkort ook weer voorzien 

van de prachtige nieuwe tenues! Op die manier 

kunnen wij onze sponsors weer mooi in beeld 

brengen. 

 

Voor wie Geboers Sport niet zou kennen, zij 

zijn een sportspeciaalzaak gevestigd in Lommel 

met de focus op verschillende sporttakken. 

Hierbij richten ze zich op de sporter die 

kwaliteit zoekt om zijn/haar sport optimaal te 

kunnen beleven. 

 

Kijk zeker eens op www.geboerssport.be  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPORTBONDEN EN OVERHEDEN 

Ook hen willen zeker eens extra in de kijker 

zetten! 

 

Zowel de Vlaamse Badmintonbond, gekend als 

Badminton Vlaanderen, de gemeente Pelt alsook 

de Vlaamse overheid bieden een enorme steun 

aan ons als sportclub. 

 

Dit gebeurt eerder op de achtergrond van de 

clubwerking, maar mag zeker niet aan de 

aandacht ontsnappen. Zo kunnen we 

bijvoorbeeld door hun steun de lidgelden 

laagdrempelig houden. 

 

 

http://www.appsysictgroup.com/
http://www.thebo.be/
http://www.geboerssport.be/
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POULETORNOOI JANUARI  

DOOR H.B. 

Ons pouletornooi werd op 11 en 12 januari 

gespeeld. Het was wederom een succesvolle 

editie met ruim 200 ingeschreven spelers 

(waarvan 45 spelers van De Bokkerijder!) en 

349 wedstrijden over deze twee dagen. 

 

In alle klassen waren supermooie wedstrijden 

te zien, waarbij er ook voor onze Bokkies veel 

successen te melden waren. Zo werd Wim met 

Wenche Janssens 2e in B1 gemengd dubbel B1. 

 

De finalepoule in het herenenkel B2 was een 

volledig onderonsje tussen Bart, Kristof 

en Toon, waarbij Bart uiteindelijk zegevierde.  

Lotte werd 2e in damesenkel B2. In het 

herendubbel B2 won Marco met Kevin Van den 

Broecke in een spannend duel de finale. Kristof 

en Lotte waren ook nog eens de winnaar in het 

gemengd dubbel B2 

  

 

In de herenenkel C1 was Winand duidelijk de 

tornooi-beste; hij won de finale overtuigend. 

Anouk was zelfs succesvol in drie disciplines: 

In het damesenkel C1 won ze zilver, ze won met 

Demi in het damesdubbel C2 en met Robbert 

Huybrecht het gemengd dubbel C2: drie medailles, 

een Topprestatie! 

 

Onze trainer Eddy won met zijn Budels partner 

Roel Damen het herendubbel in de C1. In de 

Damesenkel C2 was Demi de uiteindelijke winnaar. 

 

In de damesenkel D eindigde Ilse op de 2e plaats, 

een knappe prestatie. In het herendubbel D was de 

tweede plaats weggelegd voor Timon en Senne. Tot 

slot behaalde Davy en Hilde een knappe 2e plaats in 

het gemengd dubbel D. 

 

 

Uiteraard zijn we trots op alle 

prestaties van onze clubgenoten: er was 

veel strijd! Maar ook de gehele organisatie 

verliep vlekkeloos. Of het nu het 

toernooiverloop, de catering, 

fotografie of de zaalinrichting betreft: ieder 

jaar staat er weer een TOP-team klaar om 

het geheel professioneel te laten verlopen, 

waarbij tijdigheid, sportiviteit en sfeer 

boven alles staat en uiteraard de speler 

centraal staat; die moet goed gesoigneerd 

worden! 

 

BEDANKT voor 

de grote belangstelling, 

BEDANKT voor alle 

ondersteuning 

en op naar een volgende 

editie! 

     
 

 

 

Provinciale Kampioenschappen Jeugd 

DOOR B.M. 

In het weekend van 8 en 9 februari ging het 

provinciaal kampioenschap voor de jeugd en 

veteranen door in Hoeselt. 

 

Bij de veteranen waren helaas geen 

vertegenwoordigers van onze club, bij de jeugd 

daarentegen wel. 

 

We werden vertegenwoordigd door 2 voltallige 

families: de familie Berckmans met Nicolas, 

Nika en Niquas en de familie Seber met Aron, 

Eszter en Noel. 

 

Niquas bleek de sterkste in het jongens minibad 

en wist samen met Aron ook tweede te eindigen 

in de jongens dubbel U11. 

 

 

Nika won al haar wedstrijden en daarmee het 

goud in 3 disciplines: de meisjes enkel U11, 

meisjes dubbel U13 met partner Sarah Grobben 

en gemengd dubbel U13 met haar broer Nicolas. 

 

Verder was er nog een verdienstelijke halve finale 

jongens enkel U11 voor Aron. 

 

Proficiat aan iedereen met de mooie prestaties. Zo 

hebben we weer heel wat titels binnen de club 

kunnen behalen. 

 

We hopen na de crisis weer minstens evenveel 

successen te boeken! 

 

 

Aron, Noel en Niquas  in beeld! 
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Een terugblik op de feestelijkheden van de afgelopen maanden 

DOOR A.J. EN T.M.  

Op 1 december 2019 bracht de Sint zijn jaarlijks bezoekje aan onze club. 

Een moment waar de jeugdspelers lang naar hebben uitgekeken. Hierbij 

werden ze wel op de proef gesteld: na een eerste test op algemene kennis 

van de Sinterklaasliedjes, moesten er ook nog een aantal spelertjes op 

het matje komen bij de Sint en zijn pieten. 

 

Gelukkig kwam toch de mededeling dat onze jeugdspelertjes heel braaf 

zijn geweest. Wel was de Sint en zijn pieten op zoek naar nieuwe 

knechten. Onze jongste Bokkies bewezen aan de hand van een echt 

pietenparcours, niet onder te moeten doen voor de zwarte pieten. Een 

pietendiploma met bijhorende snoepzak waren dus zeker en vast op zijn 

plaats. Kortom, een geslaagd Sinterklaasfeest! 

 

 
 

Nadat de Sint zijn intrede had gemaakt, werd een maandje later op de 

nieuwjaarsreceptie van 6 januari samen met onze leden, vrijwilligers en 

trainers geklonken op een gezond, gelukkig en sportief jaar! 

 

Bij wat lekkere hapjes werden de verdere voornemens voor 2020 

besproken. Het was gezelligheid troef in de cafetaria, met dank aan 

Michael en de gemeente Pelt. 

 

BOKKIES @ LOCKDOWN         DOOR T.M. 

Ondertussen zijn we al een aantal weekjes ver in deze moeilijke periode zonder het beoefenen van onze geliefde sport. Bij de meeste onder jullie 

zullen de badmintonkriebels ondertussen wel serieus aan het toenemen zijn. Wel, om jullie niet op je honger te laten zitten, hebben onze trainers 

besloten om een antwoord te bieden aan deze ‘goesting in de sport’. Daarom gaan wij vanaf nu van start met ons eigen initiatief: 

‘Bokkies@LockDown’. 

 

Weldra zullen jullie regelmatig via mail en/of onze facebookpagina een filmpje van onze trainers ontvangen met daarin een oefening, opdracht, 

spelletje, challenge… Kortom, iets leuks en tevens badminton gerelateerd dat perfect thuis kan worden uitgevoerd. Wij hopen hiermee dat jullie je 

zeker niet inhouden om zo de skills onder de knie te kunnen houden! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondanks dat alles nog onder voorbehoud is en we als club afhankelijk zijn van de evolutie aangaande het coronavirus, willen we jullie toch al enkele 

data meegeven. We hopen dat deze data aangehouden kunnen worden. Zo niet, zal daar opnieuw tijdig over gecommuniceerd worden. 
 

- Eind mei (datum wordt nog gecommuniceerd): Afsluiting competitie 

 

- Zaterdag 30 mei 2020:    Ontbijt + Familiedag 

 

- Weekend 26-27 september 2020:  Zilveren Yonex Jeugdtornooi 
Een upgrade van ons huidige jeugdtornooi, maar nog steeds toegankelijk voor alle jeugdspelers!! 

In grondig overleg met Badminton Vlaanderen werd er besloten om ons jeugdtornooi te upgraden alsook met een maandje te vervroegen o.w.v. een overvolle tornooikalender. 

 
- Weekend 16-17 januari 2021:   Internationaal Pouletornooi 

 
Zoals eerder aangehaald zullen de pasdagen voor de nieuwe clubkledij zo snel mogelijk meegedeeld worden. 

 

Verder is het misschien al even handig om na te denken over de competitie van 2020-2021. Hiervoor is de voorbereiding al gestart, maar dan hebben 

jullie alvast de tijd om na te denken over jullie interesse. Meer info volgt zeer snel! DOOR H.T. 

 

SAVE THESE DATES!!! 
 

 

DAT WE ELKAAR SNEL WEER MOGEN ZIEN 

IN DE SPORTHAL!!! 


