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Seizoen 2021 - 2022

Beste speelster, speler en ouders,

Met de positieve vooruitzichten in het oog kunnen we weldra een nieuw seizoen starten! De versoepelende 

maatregelen laten ons toe om terug die basketbalspieren te laten ontwikkelen! 

We hebben nog niet alle details, maar we kunnen jullie via deze informatiebrochure al heel wat toelichten! 

Zo zullen jullie in deze bundel volgende informatie vinden:

Lidgeld

Je nieuwe ploeg, trainer(s) en zaal informatie

Medisch Attest 

Events voor het komende seizoen

Informatiedocument over sportieve chartergedragscode binnen de Londerzeelse Dunkers



Lidgeld
Hieronder vindt u de lidgelden en tegemoetkomingen voor dit jaar. De spelers vanaf 2007 of ouder ontvangen een 
uitzonderlijke compensatie van 50% op het lidgeld door het weinig basketplezier veroorzaakt door corona. Deze 
compensatie is verrekend in de lidgelden hieronder.

TEAM LIDGELD TEGEMOETKOMINGEN WAARDE

Peanuts € 125,00 2de speler in het gezin – korting € 25,00

Jeugdploegen

Jeugdploegen ≥2007

€ 225,00

€ 112,50
3de en volgende speler in het gezin – korting € 50,00

Dames € 112,50 Maximum per gezin € 500,00

Seniors Reserven € 75,00

Seniors P3 € 125,00

Seniors P2 € 125,00

Betaling kan makkelijk en snel via de link in deze e-mail.

Gelieve het lidgeld over te schrijven voor 31 juli 2021.
Rekeningnummer BE91.7341.4217.9676 (KREDBEBB)

Naam Londerzeelse Dunkers VZW
Melding Lidgeld 2021 – 202 “voornaam en naam”



Trainingsinformatie
We starten terug met trainen op:

Jeugdploegen: week van 9 augustus 2021

Seniorsploegen: week van 23 augustus 2021

Ben je op vakantie of kan je 
uitzonderlijk niet komen trainen? 

Verwittig tijdig de coach zodat we de 
trainer zijn trainingsvoorbereidingen 

kan aanpassen. 
Afwezigheden melden is een 

absolute must!



U8 Peanuts | ‘14 – ’16

Hoofdcoach: Jade Herbots Victor Vlaeminck

Tel: 0485/54.04.82     0468/13.80.26

Email: jadeh@dunkers.be victorv@dunkers.be

Assistent: Cas De Bleser

Pol Peeters

Kaat Peeters

Training:

Woensdag 18:00 – 19:00 | Sportoase
Vrijdag 18:00 – 19:00 | Sportoase

Eerste training: 
vrijdag 27 augustus

mailto:jadeh@dunkers.be
mailto:victorv@dunkers.be


U10 Microben | ‘12 – ’13

Hoofdcoach: Stijn Doms

Tel: 0472/58.77.03

Email: stijnd@dunkers.be

Assistent: Brent Van Hamme

Mil Fonteyn

Training:

Maandag 18:00 – 19:30 | Verma
Donderdag 18:00 – 19:30 | Verma
Thuismatchen Za.16:00 | Verma

Eerste training:
Maandag 9 augustus

mailto:stijnd@dunkers.be


U12 Benjamins | ‘10 – ’11

Hoofdcoach: Jason Dours

Tel: 0499/72.27.28

Email: jasond@dunkers.be 

Assistent: Stefan Debar

Training:

Maandag 18:00 – 19:30 | Sportoase
Woensdag 17:30 – 19:00 | Sportoase
Thuismatchen Za.16:00 | Verma

Eerste training:
Maandag 9 augustus

mailto:stefaand@dunkers.be


U14 Pupillen A&B | ‘08 – ’09

Hoofdcoach: Bert Van Roy

Tel: 0473/97.39.81

Email: bertvr@dunkers.be

Assistent: Simon Van Assche

Laurens De Pot

Training:
Dinsdag 18:30 – 20:00 | Sportoase
Donderdag 18:30 – 20:00 | Sportoase
Thuismatchen A Za.12:00 | Verma
Thuismatchen B Za.10:00 | Verma

Ploegen A &B  trainen samen op 2 
volledige velden. Bert zal beide 

ploegen coachen tijdens matchen.

Eerste training:
Dinsdag 10 augustus

mailto:bertvr@dunkers.be


U14 Pupillen A&B| ‘08 – ’09

Hoofdcoach: Robin Delbeeck

Tel: 0486/53.83.82

Email: robind@dunkers.be

Assistent: Brent Van Hoey

Joni Van Assche
Pupillen meisjes is in samenwerking 

met Merchtem. 
Ploegen A & B trainen samen op 2 
volledige velden. Robin zal beide 

ploegen coachen tijdens matchen.

Eerste training:
Vrijdag 13 augustus

Training:
Dinsdag 19:00 – 20:30 | Sportoase
Donderdag  18:30 – 20:00 | Sportoase
Thuismatchen A Za.12:00 | Verma
Thuismatchen B Za.10:00 | Verma

mailto:robind@dunkers.be


U16 Miniemen| ‘06 – ’07

Hoofdcoach: Stefaan Debar

Tel: 0473/76.34.68

Email: stefaand@dunkers.be 

Eerste training:
Maandag 9 augustus

Training:

Maandag 19:30 – 21:00 | Sportoase
Woensdag 19:00 – 20:30 | Sportoase
Thuismatchen Za.14:00 | Verma

mailto:stefaand@dunkers.be


U18 Kadetten| ‘04 – ’05

Eerste training:
Maandag 9 augustus

Training:

Maandag 19:30 – 21:00 | Sportoase
Woensdag 19:00 – 20:30 | Sportoase
Thuismatchen Za.14:00 | Verma

Hoofdcoach: Ilias Moussaïd

Tel: 0486/28.66.24

Email: iliasm@dunkers.be

mailto:iliasm@dunkers.be


Seniors Reserven
Contactpersoon: Erik Jonckers

Email: secretariaat@dunkers.be

Eerste training:
Donderdag 26 augustus

Training:

Donderdag 20:30 – 22:00 | Sportoase
Thuismatchen    Za. 18:00 | Verma



Seniors Dunqueens
Hoofdcoach: Bert van den Elsen

Tel: 0494/41.17.84

Email: bertvnd@dunkers.be

Training:

Dinsdag 20:30 – 22:00 | Sportoase
Thuismatchen   Za.  20:00 | Verma

Eerste training:
Dinsdag 24 augustus

mailto:bertvnd@dunkers.be


Seniors P3

Training:

Dinsdag 20:00 – 21:00 | Sportoase
Donderdag 20:30 – 22:00 | Sportoase
Thuismatchen    Za. 18:00 | Verma

Contactpersoon: Stan De Pauw

Tel: 0471/62.57.14

Email: standp@dunkers.be

Eerste training:
Dinsdag 24 augustus



Seniors P2
Hoofdcoach: Kurt Van Nieuwenhove

Tel: 0478/22.77.30

Email: kurtvn@dunkers.be

Training:

Maandag 20:00 – 21:30 | Sportoase
Woensdag 20:30 – 22:00 | Sportoase
Thuismatchen    Za. 20:00 | Verma

Eerste training:
Maandag 2 augustus

mailto:kurtvn@dunkers.be


Medisch Attest 
Om wedstrijden te mogen spelen is een medisch attest van de VBL verplicht. Op deze pagina vindt u het exemplaar 
voor volgend seizoen. Gelieve deze uit te printen en te vervolledigen door je huisarts. 

Gelieve je medisch VBL-attest zo snel mogelijk en zeker vóór de eerste wedstrijd te bezorgen aan de trainer. Denk 
erom: Geen correct medisch VBL-attest = geen wedstrijd spelen.  

Klik op de afbeelding hieronder om het document te openen.

Blanco attesten zijn ook 
beschikbaar op onze 

website 
www.dunkers.be

http://www.dunkers.be/


Activiteiten
Op de volgende pagina’s vinden jullie een greep uit onze activiteiten voor onze spelers 
en supporters. Nog niet alle data zijn gekend door de COVID impact en uiteraard zijn 
deze onder voorbehoud. De precieze details worden uiteraard via de digitale kanalen 
ten gepaste tijden gecommuniceerd.

Hou jullie ogen open op de website en facebook:

www.dunkers.be

https://www.facebook.com/groups/195400187148033/members/

Eerste training

De eerste training van jullie kind is het ideale moment om als ouders even binnen te 
springen in de sporthal om kennis te maken met de coach, ploegverantwoordelijke 
en/of andere ouders.
Ben je nog op vakantie of kan je niet aanwezig zijn op deze training? Graag dan een 
seintje aan de coach.

Check Facebook & Website – Periode begin september

http://www.dunkers.be/
https://www.facebook.com/groups/195400187148033/members/


Activiteiten

Seizoensopener

Iedereen op post voor de eerste wedstrijden. Neem al je supporters mee met toeters 
en bellen, en supporter je favoriete basketploeg naar de overwinning! Voor en na de 
openingswedstrijden worden nieuwe foto’s van alles spelers genomen voor onze 
website en administratie.

Check Facebook & Website – Periode begin september

Peanutsdag
Nodig je vrienden en vriendinnen uit voor een superleuke peanuts-baskettraining. 
Maak en deel samen je basketplezier!

Check Facebook & Website – Periode september

Koekjesverkoop
De lekker en gekende koekjes staan klaar om suikers te geven aan onze supporters 
met een groot hart. Laten we veel suikers verkopen!

Check Facebook & Website – Periode eind september



Activiteiten

Herfstkamp
Teambuildingskamp van formaat! Was het maar elke dag herfstkamp, maak je klaar 
voor 5 dagen basketbewegingen, plezier en ambiance.

Check Facebook & Website – Periode Allerheilige vakantie

Kerststage
Ook tijdens de kerstdagen kunnen we de basket-moves niet laten. Met wat geluk 
kunnen we sneeuwballen gooien naar de ring (of coach)!

Check Facebook & Website – Periode Kerstvakantie

Dunkers Quiz
Ontwikkel de grote hersenspier of ervaar de spanning van dat éne weetje op het tipje 
van je tong! Schrijf je tijdig in voor deze avond.

Check Facebook & Website – 28 januari 2022



Activiteiten

Italiaanse Avond
Voor sporters is pasta een ideaal gerecht, maar ook onze sympathisanten weten 
onze “Dunkers” spaghetti wel te pruimen. Buon appetito!

Check Facebook & Website – 12 maart 2022

Paasstage
Samen basketballen rapen en teamspirit verbeteren doen we ook tijdens de 
Paasvakantie! 3 daagjes basket-pret verzekerd.

Check Facebook & Website – Periode Paasvakantie

Bloemetjesverkoop
Met één van de laatste activiteiten, zeggen we het met bloemetjes. Allen op pad om 
Londerzeel op te fleuren!

Check Facebook & Website – Periode eind april



Activiteiten

Dunkers BBQ
Met de stijgende temperaturen kunnen we met zen allen genieten van de jaarlijkse 
BBQ. Iedereen van de Dunkers-familie is uitgenodigd om lekker na te praten over het 
seizoen!

Check Facebook & Website – Periode maart

Wijnverkoop
Met de feestdagen in het vooruitzicht, zullen we ongetwijfeld lekker eten. Uiteraard 
past daar een goede wijn of bubbels bij. De dunkersfamilie zorgt dat jullie de juiste 
fles bij het juiste gerecht kunnen serveren.

Check Facebook & Website – Periode november

Apéro Time
Wanneer het goede weer aangebroken is, de eerste zon straalt en tuinmeubilair klaar 
staat organiseren onze Dunkers de eerste aanzet voor een gezellige lenteavond!

Check Facebook & Website – Periode mei



Sportieve charter
Wij zijn een club waar spelers zich goed voelen en kunnen sporten en die zijn sterkte haalt uit het spelen voor elkaar, dit in 
samenwerking met ouders, trainers, supporters enz. Als club wensen wij dan ook een positieve uitstraling binnen het 
basketgebeuren. Daarom vinden wij een correcte houding, zoals beschreven in onze “gedragscode”, onontbeerlijk.

Onderstaande gedragscode dient dan ook door alle spelers, ouders en supporters gelezen en gerespecteerd te worden:

De supporters en de spelers

Zorg voor een rustige en sportieve houding bij elke wedstrijd ten opzichte van de spelers. Geef je zoon/dochter op sportief 
vlak gerust  de steun die hij/zij nodig heeft, maar overdrijf niet. 

Resultaten zijn niet het belangrijkste, wel het leren basketballen en de gedragingen van de speler op en buiten het veld.

Hou er rekening mee dat de ene jongere sneller tot ontbolstering komt dan de andere. 

Supporteren (=ondersteunen) kan nooit de intentie hebben om de andere ploeg te kwetsen of aan te vallen. 

Bij wangedragingen van spelers van de tegenpartij is het niet aan ons om daartegen in te gaan. De wedstrijdleiding en coach 
van de andere ploeg dienen dit aan te pakken.



Sportieve charter
De supporters/spelers en de scheidsrechters

Blijf positief ten opzichte van de wedstrijdleiding, ook voor de scheidsrechters is basketbal een hobby en die doen 
hun uiterste best om alles vlot en eerlijk te laten verlopen. Eens missen is menselijk. Zonder (club)scheidsrechters 
kunnen we immers geen wedstrijden spelen!

De supporters onder elkaar

Bij het schenden van de vorige regels, hopen wij er in eerste instantie op dat de supporters elkaar kunnen 
stimuleren om positief te blijven en indien nodig elkaar te corrigeren.

Wanneer er toch zaken gebeuren die op die manier niet kunnen opgelost worden, gelieve dit dan door te geven aan 
de jeugdcoördinator of voorzitter.

De spelers onder elkaar

Wij zijn een familieclub, waar alle spelers zich thuis moeten voelen, los van talent, afkomst, geslacht etc. 

Indien er toch problemen ontstaan met andere spelers: gelieve dit dan te melden bij de coach en/of 
jeugdcoördinator, zo kan er samen naar een oplossing gezocht worden.



We are DUNKERS

Londerzeelse Dunkers informatiebundel 2021-2022
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