
U8: Afspraken 

Trainingen 

1) Aangepaste sportkledij en basketbalschoenen (niet buiten gedragen) 

2) Geen sieraden (oorbellen, armbandjes, horloges , …) 

3) Lange haren, zorg dat ze in een paardenstaart zijn.  

4) Een flesje water … geen frisdranken voor tijdens de pauze. 

5) Tijdig op het veld staan. Woensdag 17u45, Vrijdag 17u30 

Eens later toekomen, kan gebeuren… Maar indien dit wekelijks gebeurd zonder verwittiging 

op voorhand. Kunnen de coaches beslissen dat de speler niet meer kan deelnemen. 

6) Ouders aan de zijlijn, je kan tijdens de pauzes je zoon/dochter even laten zien dat ze het 

goed doen… Eens ze op het veld staan, dienen ze naar de coaches te luisteren en niet naar 

de mama of papa. (ook al is het vaak goed bedoeld ) 

7) Douchen is niet verplicht maar wel gewenst. 

Wedstrijden 

1) Wedstrijdkledij wordt door de club verzorgd 

2) Propere basketbalschoenen (die in de zaal worden aangedaan) 

3) Ouders gaan mee naar de kleedkamer en zorgen dat al de spullen meegenomen worden. 

Rijdt je zoon/dochter mee met iemand anders, spreek dan duidelijk af.  

4) Als de wedstrijd bezig is dan zitten de kinderen die niet spelen op de bank, niet bij de 

ouders, hangen niet rond in de kleedkamers of toiletten. 

5) Tijdens de pauze (10min) mogen de kinderen even naar de ouders, indien ze een hongertje 

hebben is een gezonde snack aangewezen (geen chips, chocolade, warme chocomelk in de 

cafetaria…)  

6) Na de wedstrijd wordt alle kledij in de was zak gestoken. Zo blijft alle kledij samen.  

Vrijwilligers gevraagd 

1) Thuiswedstrijden 

a. Alle beschikbare ouders de zaal mee klaarzetten (matten, tribunes, banken, tafel, 

ringen…) 

b. Iemand die de cafetaria kan doen tijdens de wedstrijd 

c. Iemand die aan de tafel kan zitten/namen invullen op het wedstrijdformulier. 

d. De zaal opruimen indien geen wedstrijd na onze wedstrijd 

e. Kleedkamers nakijken (verloren voorwerpen, even het overtollige water aftrekken) 

f. Iemand dat de was kan doen. Deze wordt op woensdag terug aan de coach overhandigd 

2) Uitwedsstrijden 

a. Vervoer regelen onderling, om zo onze ecologische voetafdruk te verminderen.  

b. Iemand die in de kleedkamer een overzicht behoudt (geen zaken vergeten...) 

c. Iemand dat de was kan doen 

d. Iemand die het wedstrijdblad invult. 

3) Ploegverantwoordelijke?  

  



Contact informatie 

 

Coaches 

 

Lieve Verhelst GSM: 0497050869 Mail: coachlieve@gmail.com 
Kevin Buelens GSM: 0498 13 33 79 Mail: kevin.buelens@gmail.com 

Nick Hedeman GSM: 0477425255 Mail: hedemannick@hotmail.com 

 

 

 

Bestuur  

 

  rvb@bbc-telstar.com 

Jan Teugels  Voorzitter  

Lutgarde Dubin Secretaris Lutgarde.Dubin@skynet.be 

Danny Gallon  Penningmeester  

Kevin Buelens   

Karen Couwels Jeugd Coordinatie karen.couwels@gmail.com 

 

Facebook group 

Telstar Muizen jeugd: https://www.facebook.com/groups/783894801705542/?ref=bookmarks 

 

Website: 

www.bbc-telstar.com 

 

 

Belangrijke Data die al gekend zijn 

7 Oktober Mosselfestijn 

29-30-31 Oktober Herfstkamp i.s.m. Stad Mechelen  

 

Is je contact informatie nog correct bij ons op de club? Neen? Vul dan zeker dit formulier in: 

https://www.bbc-telstar.com/jeugdcontactinfo 
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Beste ouders,  

Kunnen jullie dit ingevuld terugbezorgen ten laatste op 3/10. 

Dan kunne we dat mooi inplannen wie wanneer mee doet 

X = kan aanwezig zijn 

XX = kan waarschijnlijk aanwezig zijn.  

 

Naam speler:  

Datum Tijd Vertrek Thuis Uit X of XX 

7/10/2018 09.00 8:45 Telstar B.B.C. Mechelen G08 A BC Guco Lier Vzw G08 B   

13/10/2018 11.00 10:00 BBC Schelle G08 A Telstar B.B.C. Mechelen G08 A   

20/10/2018 11.00 10:00 Duffel K.B.B.C. G08 C Telstar B.B.C. Mechelen G08 A   

3/11/2018 12.30 11:45 Telstar B.B.C. Mechelen G08 A Oxaco BBC Boechout G08 B   

10/11/2018 12.30 11:45 Telstar B.B.C. Mechelen G08 A BBC Berlaar G08 A   

17/11/2018 10.45 9:45 BC Guco Lier Vzw G08 B Telstar B.B.C. Mechelen G08 A   

24/11/2018 12.30 11:45 Telstar B.B.C. Mechelen G08 A BBC Schelle G08 A   

1/12/2018 09.00 8:00 BBC Berlaar G08 A Telstar B.B.C. Mechelen G08 A   

8/12/2018 10.00 9:00 Oxaco BBC Boechout G08 B Telstar B.B.C. Mechelen G08 A   

15/12/2018 12.30 11:45 Telstar B.B.C. Mechelen G08 A Duffel K.B.B.C. G08 C   
 

Alvast bedankt! 

Eens ik alle papieren heb, ga ik dit oplijsten en laat ik jullie weten wanneer ik wie verwacht.  

 

Met sportieve groeten  

Coaches 

Kevin, Nick, Lieve 

 

 

 


