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Ben je sportief en hou je van basketbal? 
 

Dan is Dynamo Bertem de ideale club, ook voor de allerkleinsten. 
 
Je wordt er opgevangen door een gemotiveerd team, samengesteld uit jonge trainers en 
ploegafgevaardigden, dat je inwijdt in het ABC van basketbal en je begeleidt in deze leuke hobby.  
 

‘JOUW CLUB’ 
 

• Voor de opleiding en begeleiding van jonge spelers investeert de club het grootste deel van haar 
budget. Dit door o.a. bijscholing van onze trainers, de zaalhuur en de aankoop van materiaal. 

 

• De club hecht niet alleen veel waarde aan de technische en fysische opleiding van kinderen, maar 
biedt jongeren ook de gezellige nestwarmte van het echte clubleven. De spelers maken op korte tijd 
vele nieuwe vrienden. 

 

• Dynamo Bertem is een echte jeugdclub in de breedste betekenis van het woord. Werken met de 
jeugd is werken aan de toekomst!  Het is dan ook ons doel om zoveel mogelijk jeugdspelers te laten 
doorstromen naar onze seniorenploegen 

 

• Wij leren de kleinste spelertjes eerst de techniek van het zinvol en gericht bewegen, dan de 
basisbewegingen van basketbal (de fundamentals = specifieke, basketeigen technieken) en ten slotte 
het spelen in ploegverband. 

 

• Wij zullen met veel plezier – samen met jullie – werken aan de sportieve en mentale opvoeding van 
uw kind(eren). Samen met jullie, inderdaad, want Dynamo Bertem geeft ook de ouders van zijn 
spelers alle gelegenheid om in clubverband de hobby van hun kind(eren) mee te beleven, te beheren 
en uit te bouwen. 

 

1. Praktische info 

• Proeftrainingen 

Jongeren die willen starten met basketbal krijgen de kans om enkele proeftrainingen mee te doen 
alvorens definitief in te schrijven. Vanaf de inschrijving vragen wij het lidgeld te betalen zodat wij 
jouw zoon of dochter ook officieel kunnen inschrijven bij Basketbal Vlaanderen (Vlaamse 
basketbal bond).  Een speler is trouwens pas verzekerd na de betaling van het lidgeld. 

 

• Inschrijven 

Wanneer je je zoon of dochter wenst in te schrijven dienen er 2 formulieren ingevuld te worden: 
o Het officiële inschrijvingsformulier van de basketbalbond. 

Dit formulier is nodig om uw kind officieel aan te sluiten bij de basketbalbond.  De 
ongevallenverzekering is hierdoor ook in orde. Van zodra het lidgeld betaald is, wordt 
dit formulier verstuurd en kan uw zoon of dochter deelnemen aan tornooien en/of 
wedstrijden.   
UPDATE: tegenwoordig is het gemakkelijker om digitaal in te schrijven aan de hand 
van je e-ID. Dat kan via de website van Basketbal Vlaanderen 
(https://www.basketbal.vlaanderen/) bovenaan rechts “Lid worden/ID uploaden”, en 
dan onze club te kiezen. Let wel, voor spelers onder de 18 jaar is het ook nodig dat 
een ouder of voogd zijn e-ID oplaadt. Je kan dit altijd samen met iemand van het 
bestuur doen, als dit onduidelijk is.  

o Het inschrijvingsformulier van de club 
Onze club houdt er aan om van elk lid de contactgegevens bij te houden. Dit zal er 
mede voor zorgen dat er een goede communicatie mogelijk is. Mochten de gegevens 
ooit wijzigen, gelieve dit dan zeker door te geven. De contactgegevens worden 
doorgegeven aan de ploegbegeleider zodat deze op een vlotte manier de nodige 
afspraken kan maken met alle leden / ouders. 
 

Deze formulieren mogen terugbezorgd worden aan de ploegbegeleider, coach, 
jeugdverantwoordelijke of de jeugdcoördinator.  
 

https://www.basketbal.vlaanderen/
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Er kan eveneens worden ingeschreven langs de website van de club. Ga hiervoor naar 
www.dynamobertem.be en klik op de rubriek <<Wil jij ook lid worden? >> waar je het 
webformulier kan vinden.  
 
 
 
 
 
 

 

• Lidgeld 

Het opleiden van jeugdspelers brengt heel wat kosten met zich mee (trainingen, wedstrijden, 
gediplomeerde coaches, zaalhuur, verzekering, materiaal…) Om een klein deel hierin bij te 
dragen vraagt de club lidgeld: 

  

  

Lidgeld 2021-2022 Als je betaalt  
voor 31/08/2021 

Als je betaalt  
op 01/09/2021 of later 

Peanuts 
(geboren in 2013 of later) 

210€ 225€ 

Andere spelers 
(geboren in 2012 of vroeger) 

260€ 275€ 

  
  

Het lidgeld dient overgeschreven te worden op het IBAN-nummer : BE58 2300 2171 4579 BNP 
PARIBAS FORTIS van de vzw Dynamo Bertem met de vermelding van de “naam + voornaam en 
de geboortedatum” van de speler. 
 

• Trainingsuren 

Een overzicht van de trainingsuren kan je vinden op onze website, van zodra deze beschikbaar 
zijn. We zijn afhankelijk van ons gemeentebestuur en de stad Leuven voor beschikbaarheid van 
trainingszalen, en daarom kan het even duren eer de definitieve kalender beschikbaar is bij het 
begin van het seizoen. 
 

• Kwetsuren 

✓ Spelers die zich tijdens de training of wedstrijd kwetsen, kunnen een aangifteformulier 
afdrukken van de website https://www.basketbal.vlaanderen of bij hun trainer of 
ploegbegeleider een ongevallenformulier bekomen. 

✓ Dit formulier moet door het slachtoffer, eventuele getuigen en een arts VOLLEDIG worden 
ingevuld én ONDERTEKEND door alle partijen. 

✓ Het ingevulde en ondertekende formulier wordt zo snel mogelijk terugbezorgd aan de coach 
of ploegbegeleider of rechtreeks aan de secretaris. De secretaris ondertekent het en stuurt 
het dan verder door naar de verzekeringsinstelling. 

✓ Nadien krijgt het slachtoffer thuis via Ethias een dossiernummer toegestuurd. Je kan dan zelf 
rechtstreeks het dossier verder afhandelen. Neem wel steeds kopieën van alle kostennota’s 
alvorens de originelen door de sturen. Ga altijd eerst langs bij je mutualiteit, de 
verzekeringsmaatschappij betaalt slechts de opleg terug.  

 

2. Structuur en werking van de club 

• Bestuur 

De dagelijkse leiding van de club wordt verzorgd door het hoofdbestuur.  Zij houden zich bezig 
met het algemene bestuur, de financiën, de activiteiten (wafelverkoop, eetdag, 
valentijnsontbijten,…  ). 
   
Daarnaast is er ook een sportief bestuur. Zij zijn verantwoordelijk voor de sportieve begeleiding 
van zowel de jeugd als de senioren.  

http://www.dynamobertem.be/
https://www.basketbal.vlaanderen/
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• Senioren 

Dynamo Bertem heeft een A-ploeg in 2e provinciale, een B-ploeg in 2e provinciale en C-ploeg in 3e 
provinciale. Vanaf het seizoen 2021-2022 zal er ook een Masters-ploeg deel uitmaken van de 
club. 
 

• Jeugdwerking 

Onder leiding van de jeugdcoördinator zorgen de coaches voor een gestructureerde opleiding 
waarbij we elke speler de kans bieden om zich volgens de eigen capaciteiten te ontwikkelen en 
waarbij een vlotte doorstroom naar een volgende leeftijdscategorie nagestreefd wordt. 

 
De opleiding wordt ingedeeld in 2 grote delen: 

 

• Mini-basket: peanuts – microben – benjamins (basis) 
De opleiding is niet gericht op het winnen van wedstrijden, maar op het aanleren van 
baskettechnieken. De individuele basketbagage van elke speler staat centraal.  
Het is ons doel ieder kind een vorming geven op zijn niveau. 
Technisch: 90% - prétactisch: 10% 
 

• Jongeren-basket: pupillen - miniemen – kadetten – junioren (opbouw – doorstroming) 
De opleiding is gericht op de verdere uitdieping en het onderhouden van de aangeleerde 
baskettechnieken en de toepassing van deze fundamentals in ploegverband. 
Technisch 50% – tactisch 50%. 
 

• Ploegbegeleiders 

Elke ploeg heeft een of meerdere ploegbegeleiders. Hierbij een greep uit de taken van de 
ploegbegeleiders: 
 

• De praktische organisatie wedstrijden: 
- Opvolgen van de doodle voor wedstrijden en nagaan of er voor elke wedstrijd 

voldoende spelers zijn. 
- Regelen vervoer naar en van de wedstrijd 

• Het verdelen van de flyers en info rond activiteiten als steakdag, valentijnsontbijten, 
wafelverkoop, clubdag… 

• Communicatie met de coach en de jeugdcoördinator 

• … 

 

 

3. Gedragscodes en algemene afspraken 

Binnen de club willen we een aantal gedragscodes voorzien voor coaches, spelers en de ouders.  U 
kan deze gedragscodes nalezen op onze website www.dynamobertem.be. 
 
Naast de gedragscodes maken we voor de goede gang van zaken ook graag wat specifieke 
afspraken. 
 

• Trainingen 

✓ De training begint stipt op het afgesproken tijdstip. 
✓ 10 minuten voor aanvang van de training ben je in de zaal aanwezig, in basketbal-outfit. 
✓ Je begroet je coach en medespelers door ze een hand te geven. 
✓ We verwachten uiteraard dat je steeds aanwezig bent. Aanwezigheid op de training is 

noodzakelijk om te kunnen deelnemen aan wedstrijden. 
✓ Indien je niet kan komen trainen verwittig je zo snel mogelijk de trainer. 
✓ Na de training wordt de sporthal netjes achtergelaten, materiaal wordt in de kasten gelegd. 

 

• Wedstrijden 

✓ Om aan wedstrijden te mogen deelnemen moet je beschikken over een geldige medische 
fiche. 

✓ Je brengt steeds (vanaf miniemen) je identiteitskaart mee. 
✓ Indien je niet aanwezig kan zijn verwittig je je coach zo snel mogelijk. 

http://www.dynamobertem.be/
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✓ We houden ons aan onze gedragscodes. 
✓ Je bent positief zowel voor, tijdens als na de wedstrijd. 
✓ Na de wedstrijd wordt de sporthal netjes achtergelaten. 
✓ Thuiswedstrijden:  

Spelers dienen in de sporthal aanwezig te zijn minimum 45 minuten voor aanvang van de 
wedstrijd 

✓ Uitwedstrijden: 
Via een doodle wordt het tijdstip van samenkomst doorgegeven en geven de ouders aan of 
hun kind al dan niet aanwezig zal zijn. Ook het vervoer wordt via deze doodle georganiseerd.  
Je bent een uur op voorhand aanwezig op locatie. 

 
 

4. Activiteiten 

Elk jaar organiseert de club een aantal activiteiten. Door hieraan deel te nemen steunt U de club en 
kunnen we onder andere het lidgeld beperken tot de huidige bedragen, tijdig nieuw materiaal 
aankopen, enz…  
 
Hierbij een greep uit onze activiteiten 

 
Eetdag: 
Elk jaar organiseert de club in de eerste helft van het sportjaar een eetdag. 
 
Valentijnsontbijt: 
Je bestelt en betaalt op voorhand jouw gewenste aantal ontbijtjes, en wij leveren dit aan huis op de 
ochtend van Valentijn of de zondag die eraan vooraf gaat. 
 
 
Paaskamp en zomerkamp: 
Elk jaar organiseren we tijdens de paasvakantie en zomervakantie een kamp. Dit zijn vier of vijf volle 
dagen waarbij we intensieve trainingen afwisselen met creatieve en ontspannende activiteiten. 

 

Bewegingsschool 
Tijdens het seizoen organiseren we ook wekelijks een sessie Bewegingschool. Vanaf de leeftijde van 
4 jaar kunnen kinderen van binnen en buiten de club deelnemen aan deze speelse manier om kennis 
te maken met sport. 

 

5. Contactgegevens 

Heeft u vragen i.v.m. de (jeugd)werking of stelt er zich een probleem, dan kan u steeds een van deze 
mensen contacteren: 
 
 
Eddy Coeckelberghs :  Voorzitter  
                                      Gsm: 0486 / 61 41 24                                     
   E-mail: eddycoeckelberghs@gmail.be 
 
Bart Paredis:   Sportief verantwoordelijke (sporttechnisch, ondersteuning coaches,..) 
   Gsm: 0494 / 72 66 82 
   E-mail: bparedis@yahoo.com 

 

Patrick Herson:  Sportief verantwoordelijke 
   Gsm: 0497 / 11 38 34 

E-mail: trikkeherson@gmail.com 
 
Koen De Vos:   Ondervoorzitter en Verantwoordelijke Ploegbegeleiders 

Gsm : 0498 / 58 52 26                                 
   E-mail : koen.devos1@telenet.be 

 

Geert De Paep  Secretaris 
   Gsm: 0477 / 44 81 96 

    E-mail: geert.depaep@exitas.be 

mailto:eddycoeckelberghs@gmail.be
mailto:bparedis@yahoo.com
mailto:koen.devos1@telenet.be
mailto:geert.depaep@exitas.be
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Jef Hendricxk  Penningmeester 
    GSM: 0468 / 10 46 20 
    E-mail: jef.hendrickx@kuleuven.be 

 

 

 

6. Nuttige adressen 

Website Dynamo Bertem : www.dynamobertem.be 
 
De thuiswedstrijden van Dynamo Bertem worden gespeeld in 
Sporthal Verona, Dorpstraat 259, 3061 Bertem 

http://www.dynamobertem.be/

