
Lier,  januari 2018 

Beste sportliefhebber, 

Het feit dat je deze brochure leest, impliceert dat je wellicht geïnteresseerd bent in 
badminton. 

Laten we ons dan ook even voorstellen.  Badminton Club Tornado Lier vzw bestaat nu 
al meer dan 35 jaar.  Wij zijn een club voor leden van 8 jaar tot 88 jaar.  Wij spelen 
zowel recreatief als competitief.  De competitiespelers zijn aangesloten bij het 
A.V.V.V. (Antwerpse Vereniging Van Vriendenclubs), en wij zijn één grote 
vriendenclub. Er worden geregeld activiteiten georganiseerd buiten het badminton 
waarbij we telkens mogen rekenen op tal van inschrijvingen. 

Wanneer wordt er gespeeld? 
De volwassenen spelen op dinsdag en donderdag. 
Dinsdag spelen we van 21u. tot 23u.30 en dit op zes terreinen. 
Donderdag spelen we van 20u. tot 21u.30 op zes terreinen en van 21u.30 tot 23u.30 
op tien terreinen. 
De beginnende jeugd speelt op zaterdag van 9u. tot 10u.30 onder begeleiding van 
Jasper, Dennis, Dieter, of Jeroen en de gevorderde jeugd speelt dan van 10u.30 tot 
12u.30 onder begeleiding van Koen Pelsmaekers. Tevens biedt de club aan de 
gevorderde jeugd de mogelijkheid om elke donderdagavond mee te komen spelen 
met de volwassenen. 
De shuttles worden geleverd door de club. Wij spelen met Yonex, Mavis 300. 

Van wanneer kan ik spelen? 
Onmiddellijk!  Je komt kijken en je kan reeds je eerste pluimpje kloppen!  Wel moet 
je eerst een blad invullen met al je gegevens.  Dit is van belang voor de verzekering.  
Een avond spelen kost je juist 5 €.  Vond je het leuk en wil je nog eens komen 
spelen, dat kan.  Uiteraard moet je je gegevens niet meer invullen.  Wel kost het je 
opnieuw 5 €.  Na drie maal geprobeerd te hebben, word je gevraagd om lid te 
worden.  De voorgaande betalingen worden uiteraard verrekend met je lidgeld.  Je 
aansluiting is dan definitief en je hebt geen enkel recht meer op terugvordering. 
Elke speelavond is er iemand van het bestuur aanwezig die je graag verder helpt. 

En wat met competitie spelen? 
Wij spelen competitie bij het A.V.V.V.  Tornado heeft momenteel 2 herenploegen van 
elk 3 man en 2 gemengde ploegen, telkens 2 dames en 2 heren.  Deze wedstrijden 
gaan meestal door op donderdagavond in Wilrijk of Wijnegem. De competitiespelers 
dragen ook bij in de kosten voor deze avonden, zijnde 20 € per seizoen voor wie met 
plastieken shuttles speelt en 25 € voor wie met veren shuttles speelt. De reeks 
waarin je speelt en je persoonlijk klassement bepalen het verschil tussen plastieken 
of veren schuttles. Indien je geïnteresseerd bent, kan je natuurlijk verdere 
informatie vragen aan één van de bestuursleden. Verder worden er over het hele 
land gedurende het jaar recreatieve tornooien georganiseerd waar je ook zelf aan 
kan deelnemen. Op onze website staat een overzicht van deze tornooien. 



Wat kost het lidgeld? 
Het seizoen voor de volwassenen loopt samen met een kalenderjaar.  Het seizoen 
voor de kinderen volgt een schooljaar.  Hieronder kan je perfect volgen hoeveel het 
lidgeld bedraagt.  Uiteraard is het de eerste dag dat je bent komen spelen die telt 
als referentiedatum voor het berekenen van de bijdrage. 

        Volwassenen        Jeugd 

Lid worden in   -Januari  80 €   -September 70 € 
   -Februari  75   -Oktober  65 
   -Maart  70   -November 60 
   -April  65   -December 55 
   -Mei   60   -Januari  50 
   -Juni   55   -Februari  45 
   -Augustus  45   -Maart  40 
   -September 40   -April  35 
   -Oktober  35   -Mei   30 
   -November 30   -Juni   25 
   -December 25 

Plaats van het gebeuren? 
Stedelijke sporthal Lier “De Komeet”. 
Eeuwfeestlaan 139 
2500 Lier  ! 03/480.51.52 

Sinds enkele jaren beschikken we in de sporthal over een zwevende parketvloer.  Dit 
betekent dat we op bepaalde zaken moeten letten: 
 -GEEN ZWARTE ZOLEN (enkel de zwarte zolen waar “No Marking” ingeschreven 
   staat, zijn toegestaan). 
 -GEEN schoenen die van buiten komen of buiten gedragen werden. 
 -GEEN kauwgom of andere snoep in de zaal, OOK GEEN dranken IN de zaal 
   gebruiken, wel in de gang. 

Voila, dit is een beknopte voorstelling van BC Tornado Lier vzw.  Indien je na deze 
uitleg nog vragen hebt, aarzel niet eens binnen te springen op één van de 
speelavonden.  Ben je geïnteresseerd en wil je zo vlug mogelijk spelen, vul dan een 
aansluitingsformulier in en geef alles af aan één van de bestuursleden of aan de 
verantwoordelijke van de avond. 
Wij verwachten je.  
Bezoek ook zeker en vast onze website www.badmintonclubtornado.be  

Sportieve groeten, 

            

           Luk De Herdt 
           Voorzitter Tornado Lier vzw 

http://www.badmintonclubtornado.be


Bestuur Badmintonclub Tornado Lier vzw 

 

 

 

 

www.badmintonclubtornado.be 

Jeugdsportcoördinator
Koen Pelsmaekers
Mallekotstraat 27
2500 Lier
03 489 02 04
0495 65 06 81
koen.pelsmaekers@kuleuven.be
jeugd@badmintonclubtornado.be 

Jeugdverantwoordelijke
Jasper Vercammen
Sint Gummarusstraat 31
2500 Lier
0497 30 57 98
vercammenjasper@gmail.com

Penningmeester
Louis ‘s Jongers 
Berkendal 2
2560 Kessel
0476 91 22 52
louis.sjongers@telenet.be

Secretaris
Els De Herdt
Patrijsweg 16
2500 Lier
0496 38 34 07
els.de.herdt1@telenet.be

Voorzitter
Luk De Herdt
Klaterstraat 35
2830 Blaasveld
0498 40 97 11
lukdeherdt@gmail.com 
info@badmintonclubtornado.be

Competitieverantwoordelijke +
Webmaster
Wim Philibert
Priester Poppestraat 69
2640 Mortsel
0496 42 64 32
wim.philibert@gmail.com 
webmaster@badmintonclubtornado.be 

Jeugdtrainers

Jasper Vercammen
Dennis Verschaeren
Koen Pelsmaekers
Dieter Schulpen
Jeroen Rondags

API
AanspreekPunt Integriteit

Dennis Verschaeren 0473/57.03.34
Els De Herdt 0496/38.34.07
api@badmintonclubtornado.be
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