Beste sportliefhebber,

Terwijl velen nog genieten van een deugddoende vakantie is het toch weer tijd
om te denken aan het nieuwe basketseizoen! Het basketbalkamp is net achter
de rug en alle deelnemers zijn nog aan het na puffen van het zware kamp. Voor
de anderen is het tijd om de stramme spieren vanonder het stof te halen en
aan het werk te zetten.
We hebben ook onze website www.kyd.be in een nieuw kleedje gestopt, met dank aan Johan. U kan
ze raadplegen en ons eventueel suggesties doorgeven via webmaster@kyd.be
We zullen dit jaar met 10 ploegen in competitie aantreden. We starten dit jaar met een peanuts
ploeg. Vervolgens met 1 microben ploeg (U10), 1 benjamin ploeg (U12), 1 pupillen ploeg (U14), 2
miniemen ploegen (U16 en U16 dames), 1 kadetten ploeg (U18), 1 junioren ploeg (U21), 1
verteranen ploeg en onze eerste ploeg in 2de provinciale.
Net zoals vorig jaar, zal de jeugdcompetitie voor de VBL uit 2 delen bestaan. Na Nieuwjaar worden de
reeksen van U12 tot U21 herverdeeld.
We hopen van harte dat de resultaten even goed of zelfs nog beter zijn dan vorig jaar. Daarom
starten de trainingen ook binnenkort.
Hieronder een overzicht van alle ploegen:
De peanuts (2012-2013) zullen in eeste instantie enkel trainen op woensdag van 17u30 tot 18u30.
Nadien zal er op zaterdag een extra trainingsmoment ingelast worden. De eerste training is gepland
op woensdag 8 augustus 2018. Deze ploeg wordt getraind door Lauren en Emilie onder de
deskundige beleiding van Tom. Voor deze ploeg is een maximum aantal van 10 spelers vastgelegd.
De U10 (voorheen microben) (2009 - 2010) trainen iedere dinsdag en donderdag van 18u00 tot
19u00. De eerste training is gepland op dinsdag 7 augustus 2018. Deze groep wordt getraind door
Arthur De Meester.
De U12 (voorheen benjamins) (2007-2008) trainen op dinsdag en donderdag van 17u30 tot 19u00.
Zij worden getraind door Tom. De eerste training is op dinsdag 7 augustus 2018.
De U14 (voorheen pupillen) (2005-2006) trainen op dinsdag 19u00 tot 20u30 en donderdag van
18u30 tot 20u. Deze zullen getraind worden door Aleksander Davinic. De eerste training is op
dinsdag 7 augustus 2018.
De U16 dames (onze damesploeg) (van 10 tot 16 jaar) zullen gecoacht worden door Natalie. Zij
trainen iedere woensdag van 18u30 tot 20u00. De eerste training voor hen zal doorgaan op
woensdag 8 augustus 2018. We voorzien om onze damesploeg opnieuw na nieuwjaar in te schrijven
in de reguliere competities. Hiervoor zijn we nog steeds op zoek naar sportieve meisjes/dames.
De U16 (voorheen miniemen) (2003-2004) zullen gecoacht worden door Faust. Zij trainen iedere
dinsdag en donderdag van 19u tot 20u30. De eerste training voor hen zal doorgaan op dinsdag 7
augustus 2018.

De U18 (voorheen kadetten) (2001-2002) zullen gecoacht worden door Peter. Zij trainen iedere
dinsdag en donderdag van 20u30 tot 22u. De eerste training voor hen zal doorgaan op dinsdag 7
augustus 2018.
De U21 (voorheen junioren) (1998-2000) is de laatste jeugdploeg die aantreedt in de VBL competitie.
Zij trainen op dinsdag en donderdag van 19u tot 20u30. Hun eerste training is gepland op dinsdag 7
augustus 2018. Lucas zal hen onder zijn ervaren vleugels nemen.
De veteranen (minimum 35 Jaar) Zij trainen op woensdag van 21u00 tot 23u00 in de sporthal van
Berg. Hun eerste training is gepland begin september 2017. Ivo Peeters zal hen onder zijn ervaren
vleugels nemen.
De eerste ploeg (1997 of ouder) wordt voor het vierde jaar op rij geleid door Ibrahima Coly. De
eerste ploeg is gepromoveerd naar 2de provinciale door de inzet en teamgeest van allen. De
trainingen gaan door op dinsdag en donderdag van 20u30 tot 22u00. Hun eerste training is voorzien
op dinsdag 7 augustus 2018.
Wij zullen met onze ploegen vanaf U12 zowel in de reguliere competitie aantreden alsook voor de
Beker Van Brabant.
Het lidgeld bedraagt voor iedereen 250€. Voor de meisjes/dames, die uitsluitend bij de dames spelen,
is het lidgeld 125€. Er kan een korting van 10€ bekomen worden voor het 2de aangesloten kind en 20€
voor een 3de aangesloten kind. Ook kan er een aanzienlijke korting bekomen worden indien er
participatie is in het bestuur en/of er een clubsponsor wordt aangebracht. Meer details kunnen
bekomen worden door te informeren op volgend email adres: info@kyd.be
Het lidgeld kan je storten op volgend nummer: BE95 0682 5023 4058. Dit moet uiterlijk betaald zijn
tegen 1 september 2018. Wie zonder geldige reden te laat betaalt, zal niet mogen spelen. Graag
zouden wij willen vragen om duidelijk de naam van de speler in de vrije mededeling van de
overschrijving te melden.
Jeugdspelers kunnen via hun mutualiteit een tegemoetkoming krijgen. Vraag ernaar bij je ziekenfonds,
wij zullen de nodige documenten ondertekenen. Info bij Oli of Tom.
Indien je nog vragen hebt betreffende het lidgeld, aarzel dan niet om Oli of Tom te contacteren op
info@kyd.be.
Graag hadden we u gewezen op enkele data die al gekend zijn.
1. De eerste training zoals vermeld in bovenstaand schema.
2. Op donderdag 23 augustus 2018 komt de ploegdokter. Zoals de meesten van jullie wel weten
laten we gratis de dokter komen om je te onderzoeken. Dit om het medisch attest te verkrijgen
dat nodig is om competitie te mogen spelen. Uiteraard is het ook mogelijk om je eigen dokter
te raadplegen. OPGELET: het attest moet in ons bezit zijn voor de eerste competitie wedstrijd.
GEEN ATTEST= NIET SPELEN!
In bijlage tref je het doktersattest aan dat je kan downloaden en uitprinten. Enkel dit attest is
geldig voor de competities. Graag geef ik nog het schema van de dokter:
Planning:
18u15 U12 -Benjamins
18u45 U10 - Microben

19u15
19u45
20u15
20u30
20u45

U14 - Pupillen
U16- Miniemen
U18 – Kadetten
U21 - Juniors
P2 - Senioren en veteranen

3. Zaterdag 9 februari 2019 gaat onze rommelmarkt en restaurantdag door. Hierover
binnenkort meer info. Zet alvast deze datum in jullie agenda.
4. Van eind december tot eind januari de wafel actie.
Aangezien het beperkte aantal scheidrechters bij de VBL, moet elke wedstrijd tot en met pupillen
door een “junior ref of youth ref” gefloten worden, maw door de club zelf. Alle info te bekomen bij Jo
op jo@kyd.be
De
officieële
wedstrijdkalenders
zijn
beschikbaar
op
http://www.vlaamsebasketballiga.be/competitie/resultaten-en-kalender à wedstrijden àVlaams
Brabant en daar de ploeg kiezen.
Ook kan je de app van Basket Vlaanderen gebruiken voor Apple en Android. Zeker een aanrader!
Ook voor onze club hebben wede kalender samengezet per ploeg op http://www.kyd.be en worden
enkel hier up-to-date gehouden. U kan deze ook importeren in een google-calender. Info bij Jo.
We gebruiken ook dit jaar “Mailchimp” om onze mails te verzenden. Je kan je hierop inschrijven per
ploeg via http://www.kyd.be bij nuttige info. Uitschrijven kan je in elke mail onderaan.
Net zoals ieder jaar zou ik ieder van u willen vragen om een steentje bij te dragen bij het mee
organiseren van dit fantastisch seizoen. Helpen kan je doen op verschillende manieren: ik denk dan
spontaan aan de hulp voor, tijdens en na de wedstrijden, hulp op onze extra activiteiten.
We wensen iedereen een sportief jaar toe en hopen dat door te hameren op de kwaliteit van het
basketbal spelen, de resultaten zullen volgen. Wij van het bestuur engageren ons om al het mogelijke
te doen zodat alles vlekkeloos gebeurd. Hebt u toch nog een vraag of een suggestie aarzel dan niet om
ons te contacteren op: info@kyd.be.

Met sportieve groeten,
Het bestuur

