Izegemse Badmintonclub (IZBA)
Geschiedenis
De club werd in 1982 opgericht door oud- voorzitter Jan Tousseyn. Met de bouw
van een gloednieuwe sporthal te Kachtem in datzelfde jaar werd ook meteen een
onderkomen gevonden.

De eerste foto van IZBA vermoedelijk uit het jaar 1982

Aanvankelijk telde de club een tiental leden, maar door de jaren heen groeide dit
aantal gestaag. Op woensdagavond werd er op 6 banen vrij spel gespeeld van 18u
tot 22u. Op zaterdagvoormiddag werd er af en toe tussen 9u en 12u
jeugdtraining gegeven. Eind de jaren ’90 werd de magische kaap van de 100 leden
overschreden. De sporthal van Kachtem dreigde uit zijn voegen te barsten. De
roep om een grotere sporthal werd steeds luider.

IZBA, rond het jaar 1990

Onder oud-voorzitter Frank Boddin werd in 2001 de overstap naar de sporthal in
Izegem gemaakt. Er kon nu voortaan op tien velden gespeeld worden. In twee
jaar tijd steeg het ledenaantal tot meer dan 200. In 2004 nam Hans Samyn de
fakkel over van Frank en sinds 2014 is Koen Corteville voorzitter.

Speeluren
Dag
Maandag
Woensdag
Woensdag
Donderdag
Zaterdag
Zondag
Zondag

Locatie
Sporthal
St-Jozefscollege
(competitie
training)
’t SOK Kachtem (jeugdtraining)
Blauwe zaal Izegem (vrij spel)
Sporthal Ardooie (jeugdtraining)
’t SOK Kachtem (jeugdtraining)
Parketzaal Izegem (competitie)
Blauwe zaal Izegem (vrij spel)

Terreinen
10

Tijdstip
20u00-22u00

7
10
7
7
4
10

13u30-16u30
18u30-22u30
20u00-22u00
9u00-12u00
9u30-12u30
9u30-12u30

Bestuur
Een grote club kan niet goed functioneren zonder een goed bestuur. De club
bestaat momenteel uit 5 bestuursleden en 7 extra leden van de algemene
vergadering.
Voorzitter/Secretaris

Koen Corteville

Verantwoordelijke

Zonnestraat 17

Competitie

8870 Izegem
 051/31.85.47
 0479/70.20.22
e-mail: koen.corteville@telenet.be

Penningmeester

Vandamme Nico

Verantwoordelijke

Pater Ver Eeckestraat 20/2

recreanten

8870 Izegem
 051/31.54.84
 0479/60.39.05
e-mail: vandamme.nico@telenet.be

Verantwoordelijke

Bogaert Bart

Jeugd

Grenadiersstraat 4
8800 Roeselare
 051/43.66.05
 0486/29.35.87
e-mail: bogaert.bart@gmail.com

Bestuurslid

Hans Samyn
Haaipandersstraat 33
8870 Izegem
 051/31.63.62
 0475/60.02.38
e-mail : hans.samyn@getronics.com

Bestuurslid

Veronique Migneau

Boekhoudster

K. Boudewijnstraat 45
8870 Izegem
 051/31.40.74
 0476/76.57.55
e-mail: veronique.migneau@telenet.be

Jeugd
Bij het ontstaan van de club was er van jeugdwerking geen sprake. Vanaf het
einde van de jaren ’90 werd stilaan getimmerd om een volledige jeugdwerking op
poten te zetten. De eerste jaren ging het dan voornamelijk om jeugdtrainingen
die (gratis) gegeven werden door enkele niet-gediplomeerde trainers.
Een kleine 20 jaar later beschikken we over een uitgebreide jeugdwerking onder
leiding van Bart Bogaert met een jeugdwerkgroep die bestaat uit een 8-tal leden,
voornamelijk ouders van jeugdspelers en trainers.
Ongeveer 90 jeugdspelers tussen 5 en 18 jaar trainen in 5 niveaugroepen op
woensdagnamiddag, donderdagavond en/of zaterdagvoormiddag. Alle trainingen
worden gegeven door gediplomeerde trainers (initiator, trainer B, trainer A) die
in de meeste gevallen nog eens bijgestaan worden door een jeugdige sidekick. Op
die manier wordt voor continuïteit in de trainers en in de opleiding van trainers
gezorgd.
Bij de jongste niveaugroepen werd een 2-tal jaar geleden het KYU
opleidingstraject geïntroduceerd. Ondertussen wordt dit verder doorgetrokken
naar de oudere groepen.
Dat de uitgebreide jeugdwerking zijn vruchten afwerpt is duidelijk: tussen 2008
en 2016 zorgden 3 jeugdspelers al voor 7 Belgische titels:

2008: Pieter Ottevaere, Belgisch kampioen
jongens dubbel -11 samen met Gertjan Devaere

2010: Marlies Nolf, Belgisch kampioen
meisjes enkel -11

2012: Senne Houthoofd, Belgisch kampioen
jongens dubbel -11 samen met Robby Bronselaer

2012: Senne Houthoofd, Belgisch kampioen
gemengd dubbel -11 samen met Clara
Lassaux

2014: Senne Houthoofd, Belgisch kampioen
jongens dubbel -13 samen met Robby
Bronselaer

2016: Senne Houthoofd, Belgisch kampioen
jongens enkel -15

2016: Senne Houthoofd, Belgisch kampioen
gemengd dubbel -15 samen met Steffi Van
de Vel

In januari organiseren we steevast ons eigen jeugdtornooi dat deel uitmaakt van
het KW-cup circuit. Een 200-tal jeugdspelertjes komen dan uit alle hoeken van
de provincie om zich te meten met elkaar.
Naast het sportieve aspect, speelt ook het groepsgevoel en de sfeer een
belangrijke rol in onze jeugdwerking. Naast de jeugdtrainingen worden daarom
ook diverse randactiviteiten georganiseerd: het bezoek van Sinterklaas, de
IZBA clubdag, een eindeseizoensactiviteit,…

De jeugd van IZBA naar Plopsaland in 2015

Competitie
Sinds jaar en dag staat IZBA al bekend als een competitieclub. Dit geeft
ongetwijfeld veel te maken met oud-voorzitter en voormalig A-speler Jan
Tousseyn. Onder zijn voorzitterschap werden meerdere jeugdspelers opgeleid
tot ze geselecteerd werden voor de provinciale trainingen zodat ze verder
konden doorgroeien. Maar ook volwassen spelers werden aangemoedigd om aan
competitie deel te nemen.
Al heel vroeg in het bestaan van IZBA werd gestart met de organisatie van een
internationaal tornooi, op een bepaald moment maakten we zelfs deel uit van het
BBAC (Belgian Badminton A-Circuit). In 1998 bijvoorbeeld tekenden een 50-tal
A-spelers present.

De prijswinnaars na het internationaal BBAC tornooi in 1996

Na een pauze van een 10-tal jaar werd in 2014 opnieuw gestart met de
organisatie van een internationaal tornooi, ditmaal gesponsord door Sigma
Coatings. De traditie werd behouden om dit telkens eind april te laten doorgaan.

15 titels voor IZBA op het PK van 1995

Ook in de interclubcompetitie heeft IZBA een sterke reputatie. Elk jaar worden
een 10-tal ploegen ingeschreven waarbij de basisspelers zowat elke week het
beste van zichzelf geven. Op het einde van het seizoen is er altijd wel 1 of 2
ploegen die zich tot kampioen van hun reeks weten te kronen.
Ondertussen wordt het vele werk met betrekking tot competitie wat verdeeld
binnen de commissie competitie die gecoördineerd wordt door Koen Corteville.
De commissie bestaat uit een 5-tal competitiespelers die instaan voor de vorming
van de interclubploegen, de organisatie van ons internationaal tornooi en diverse
randactiviteiten.
Omdat competitie ook heel wat geld kost, wordt oa. een kwis, de “QUIZBA”
georganiseerd in het begin van oktober. De algemene kennis kwis staat open voor
iedereen, je hoeft geen lid van IZBA te zijn om deel te nemen.

Recreanten
Recreanten vormen een aanzienlijk deel (80-tal leden) van de Izegemse
Badmintonclub. Er wordt telkens vrij spel gespeeld op woensdagavond of
zondagvoormiddag.
De recreantenwerkgroep onder leiding van Nico Vandamme zorgt oa. voor de
organisatie van ons recreantentornooi in november. Op die manier kan ook eens
een wedstrijdje gespeeld worden tegen recreanten van andere West-Vlaamse
clubs.
Ons recreantentornooi gaat telkens door op de 3de zaterdag van november.

Voor zij die toch nog dat beetje extra willen, worden ook op regelmatige basis
lessenreeksen voorzien zowel voor beginnende als gevorderde recreanten.

Naast de sportieve activiteiten, staan ook nog wat andere activiteiten op het
programma van de recreanten. Zo is er oa. onze Nacht van de Badminton die
telkens de woensdag vóór OLH Hemelvaart doorgaat.
In 2016 werd er eveneens voor het eerst een Fietssneukeltocht georganiseerd.

De “foute” Nacht van de Badminton in 2016

Sponsors
Een uitgebreide clubwerking vraagt uiteraard ook de nodige financiële middelen.
Dit zou niet haalbaar zijn zonder de inbreng van onze sponsors:

