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Waar staat Basket Midwest All-in Garden Tielt (BMT) voor? 

BMT wil zijn jeugdleden laten proeven van en plezier laten beleven aan het basketbalspel op een 
competitieve manier. De vorming van spelers op lange termijn primeert op het wedstrijdresultaat (korte 
termijn). Bij de allerkleinsten vullen we dit in op een heel speelse manier. Naarmate de speler ouder wordt, 
krijgt dit steeds competitievere vormen. De principes van Long Term Athlete Development worden gebruikt 
als basis om onze jeugd een complete basketbal opleiding te geven. Met andere woorden, we vormen uw 
zoon/dochter op lange termijn tot een basketspeler en gaan niet voor het vlugge gewin. Een jeugdspeler bij 
BMT: 

• wordt gecoacht volgens de principes van Positief Coachen. 

• beleeft plezier aan het spelen van een wedstrijd. 

• heeft het gevoel een belangrijk deel van het team te zijn ongeacht het niveau van zijn/haar prestatie. 

Een aangename sfeer in een positief sportklimaat moeten ervoor zorgen dat plezier en presteren hand in 
hand gaan. Hiervoor wordt met regelmaat een extra sportieve activiteit georganiseerd. Naast het 
sporttechnische wil BMT ook waarden als respect, verantwoordelijkheid, mentaliteit en fair play meegeven 
aan zijn jeugdspelers. Waarden die hen ook naast het basketbalveld van pas zullen komen. De coach, de 
ploegbegeleiders, het jeugdcomité en het bestuur hebben hierin een voorbeeldrol. 
Deze aanpak moet de eigen jeugd reële kansen geven om door te stromen naar onze One. De One willen we 
op een niveau hoger tillen. We zijn ervan overtuigd dat dit kan door gebruik te maken van onze eigen 
jeugdspelers.  Het bewijs is reeds geleverd vorig seizoen. 
 
Wij verbinden ons ertoe om een positieve sfeer te creëren waarin coaches, bestuur, ouders, supporters, 
scheidsrechters en spelers samenwerken om deze missie waar te maken. 
 
BMT communiceert vooral via de website www.baskettielt.be, de facebookpagina en mails. Daarnaast 
plannen we een infovergaderingen en extra sportieve activiteiten. Om de vinger aan de pols te houden 
tijdens het seizoen zal voor de ploegbegeleiders op regelmatige basis een overlegmoment georganiseerd 
worden samen met de coaches.  
 
In de onthaalbundel worden de principes op het gebied van speelgelegenheid, interne gedragsregels en het 
interne reglement uitgelegd en vastgelegd.  
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VISIE Basket Midwest All-in Garden Tielt 

Basket Tielt streeft ernaar om jongeren een basketbalopleiding aan te bieden op een kwaliteitsvolle 
manier. Het begrip kwaliteitsvol berust op vier pijlers: Plezier, Samenwerken, LTAD en Voorbereiding. 

 
We geloven dat een actieve uitbouw van deze vier pijlers de beste garantie is op groeiende prestaties en op 
een bloeiende club. Binnen de pijlers worden programma’s op maat ontwikkeld voor lage doelen, hoge 
doelen start en hoge doelen gevorderd. 
Bij de min 12-jarigen betekent dit dat we vooral werken aan de basistechnieken van het spel om zo spelers 
technisch sterk te maken. Extra-sportieve doelen zijn zeker vriendschap, teamwork en fair play en dat in een 
kindvriendelijke omgeving waarin onze spelertjes zich goed voelen. 
Bij de plus 12-jarigen werken we aan competitieve ploegen maar steeds in functie van spelersopleiding. 
Opleiding staat immers centraal in onze basketbalopleiding. We willen onze jeugd inzicht laten verkrijgen in 
het spel. Om die reden wordt eerder aandacht besteed aan read&react principes dan aan spelen volgens 
vaste patronen (setplays). Hierbij blijven techniek, fysiek en mentaliteit van essentieel belang om te kunnen 
uitgroeien tot een bepalende speler. Defensief willen we een unieke “attack defense” zijn. 
Defense wordt op die manier nog meer een teamgebeuren. 
 
Jaar na jaar en ploeg per ploeg bekijk BMT welk niveau haalbaar is. Deze beslissing wordt genomen op basis 
van het potentieel, mentaliteit van de spelers en samenspraak met de ouders. De jeugdspelers krijgen de 
kans om door te stromen naar één van onze seniorenploegen. Vanaf de U14 wordt samen met BMI (Basket 
Midwest Izegem) gekeken om de groepen optimaal in te delen. 
 
Op extra-sportief vlak werken we aan een harde, agressieve attitude binnen de grenzen van de fair play en 
het spel. Een juiste “work-ethic” en een gezonde wil om te winnen moeten ons handelsmerk worden. Om 
onze spelers zoveel mogelijk ontwikkelingskansen te bieden zal, naast de wekelijkse trainingen en 
wedstrijden, ook getracht worden om specialisatietrainingen en stages aan te bieden.  
Om dit te realiseren moeten onze jeugdcoaches zowel sportief als pedagogisch onderlegd zijn. Daarom 
streven we ernaar dat al onze jeugdcoaches een VTS-diploma hebben en zich op regelmatig bijscholen. We 
hopen met deze manier van werken ook (intern) nieuwe jonge coaches aan te trekken. We streven naar een 
langdurige samenwerking met onze coaches. 
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Wie we zijn 

→ Het bestuur: 
Het bestuur staat in voor de werking en organisatie van het clubgebeuren. Leden van het bestuur 
zijn: 
 

Voorzitter Tom Scherpereel 0495 87 19 70 voorzitter@baskettielt.be 

Secretaris Nicolas Lecomte 0492 03 38 94 info@baskettielt.be 

Penningmeester Miek Van Overwalle 0472 93 27 81 penningmeester@baskettielt.be 

Ondervoorzitter -kalender Hans Verbrugge 0495 59 52 68 kalender@baskettielt.be 

Vertrouwensfiguur Do Dhont 0472 51 97 61 dhontdo@gmail.com 

Bestuurslid Stijn Devaere 0497 43 60 77 stijn.devaere1@telenet.be 

Bestuurslid Alexander Eggermont 0492 91 06 95 alexander.eggermont@telenet.be 

Bestuurslid Ludwig Samyn 0476 78 56 04 info@all-ingarden.be 
 
 

→ Jeugdcoördinator: 
Vanaf dit seizoen 2019-2020 werken we samen met BBC Spie Izegem. Vandaar dat we de krachten 
kunnen bundelen. Ook voor de jeugdcoördinatie werken we intens samen met onze buren. De 
jeugdcoördinator bovenbouw is Dirk Brouns en de jeugdcoördinator onderbouw is Steven 
Debusschere. Deze zal zorgen voor de mogelijke doorstroming van de jeugdspelers in BASKET 
MIDWEST. 

 
 

   
 

→ Trainingen en wedstrijden kunnen doorgaan op volgende locatie: 
• Stedelijke sporthal ‘De Ponte’ Tielt  Sportlaan 1, 8700 Tielt 
• Sporthal Campus de Reynaert   Stationstraat 67, 8700 Tielt 

• Sporthal ‘’t Sok’ Kachtem    Hogestraat 15, 8870 Kachtem 
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De ploegen 

BASKET MIDWEST TIELT heeft momenteel 6 teams.  
 

• BASKET MIDWEST TIELT One  
Trainer: Hans Vanoosthuyze 
Ploegbegeleider: Guy Bruggeman 
Trainingen:  -     dinsdag 20:30 - 22:00   Stedelijke sporthal ‘De Ponte’ Tielt 

- donderdag 20:30 – 22:00  Stedelijke sporthal ‘De Ponte’ Tielt 
Thuiswedstrijden: zaterdag om 20:00   Stedelijke sporthal ‘De Ponte’ Tielt 

 

• BASKET MIDWEST TIELT U21: juniors 
Trainer: Hans Vanoosthuyze 
Ploegbegeleider: Hans Verbrugge 
Trainingen:  -     maandag 20:00 – 21:30  Stedelijke sporthal ‘De Ponte’ Tielt 

- vrijdag 20:00 – 21:30   Stedelijke sporthal ‘De Ponte’ Tielt 
Thuiswedstrijden: zaterdag om 17:00   Stedelijke sporthal ‘De Ponte’ Tielt 

 
 

• BASKET MIDWEST TIELT U12: Benjamins 
Trainer: Michiel Deloof 
Ploegbegeleider: Alexander Eggermont 
Trainingen:  -     dinsdag 19:00 - 20:15   Stedelijke sporthal ‘De Ponte’ Tielt 

- donderdag 19:15 – 20:30  Stedelijke sporthal ‘De Ponte’ Tielt 
Thuiswedstrijden: zaterdag om 15:00   Stedelijke sporthal ‘De Ponte’ Tielt 

 

• BASKET MIDWEST TIELT U10 - Microben  
Trainer: Noa Braekevelt en Mikael Vandewalle 
Ploegbegeleider: Mikael Vandewalle 
Trainingen:  -     dinsdag 18:00 - 19:00   Stedelijke sporthal ‘De Ponte’ Tielt 

- donderdag 18:15 – 19:15  Stedelijke sporthal ‘De Ponte’ Tielt 
Thuiswedstrijden: zaterdag om 13:00   Stedelijke sporthal ‘De Ponte’ Tielt 

 

• U8 – Peanuts 
Trainer: Otty Rebry en Charles Bolliou 
Training:  - zondag 10:30 – 11.30   Stedelijke sporthal ‘De Ponte’ Tielt 

 

• Old Stars 
Verantwoordelijke: Hans Verdonck 
Sport en spel:  - donderdag 20.30 – 22.00  Sporthal Campus de Reynaert 
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De ploegverantwoordelijken 

Bij de U8 is nog geen ploegverantwoordelijke nodig, daar deze leeftijdsgroep nog geen competitie speelt. 
 
Bij de U10 en U12 treven we naar 1 ploegverantwoordelijke en 1 medewerker. Iedere thuiswedstrijd hebben 
we telkens twee ouders nodig. 

 
1. Voor de chrono of digitaal wedstrijdblad    
2. Als afgevaardigde in de zaal, die ervoor zorgt dat wedstrijden op tijd  
     kunnen beginnen en eindigen en die het aanspreekpunt is voor de ploeg.  

 
Vanaf de U14 zijn telkens 1 ploegverantwoordelijke minimum 2 medewerkers nodig. Iedere thuiswedstrijd 
hebben we telkens 3 ouders nodig.  
  

1. Voor de chrono of wedstrijdblad     
2. Voor de 24 seconden  
 3. Als afgevaardigde in de zaal, die ervoor zorgt dat wedstrijden op tijd  
     kunnen beginnen en eindigen en die het aanspreekpunt is voor de ploeg.  

 
Info hieromtrent kan verder verkregen worden via de ploegbegeleider of Tom Scherpereel.  
 
De ploegbegeleider wordt gezien als een soort van ploegmanager die ervoor zorgt dat de niet sportieve 
zaken van de ploeg ook op wieltjes loopt. Voorbeelden hiervan zijn vervoer, truitjes, licentieboek, helpende 
handen tijdens wedstrijden. Hierbij worden ze begeleid door onze verantwoordelijke Tom Scherpereel. Als 
we een nieuw ploegbegeleider hebben, krijgt deze persoon de nodige uitleg en begeleiding. 
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Scheidsrechters een extra troef 

Het West-Vlaams scheidsrechterskorps kan GEEN scheidsrechters ter beschikking stellen voor de 
wedstrijden van U10 EN U12. Spelers, vrijwilligers of ouders die zich hiervoor geroepen voelen, kunnen zich 
steeds melden via info@baskettielt.be. Ze worden door onze ervaren refs Guy Bruggeman geassisteerd.  
 
 
Voor de leeftijd hoger dan 12 jaar, dient in principe wel degelijk een officiële scheidsrechter de wedstrijd te 
begeleiden. Ieder jaar is er een tekort aan scheidsrechters in het scheidsrechterkorps om de wedstrijd van 
uw zoon of dochter te begeleiden. Als club willen we ons steentje hieraan bijdragen en dus ook enkele 
scheidsrechters aan onze club binden. 
 
Vanaf de leeftijd van +14 jaar kan iemand scheidsrechter zijn. Om scheidsrechter te worden, wordt ieder jaar 
een cursus georganiseerd, dit tijdens volledige dagen ofwel tijdens avonden.  
 
GROTE voordelen als je scheidsrechter bent: 

→ Iedere speler van Basket Tielt die tijdens het basketjaar officieel scheidsrechter is en deze taak het 
volledige jaar correct uitoefent, krijgt een korting van 125euro op het lidgeld voor het volgende 
basketseizoen.  

→ Je leert het spel vanuit een andere hoek te zien en kan zo verbeteren als speler. 
→ Een scheidsrechter leert verantwoordelijk en beslissingen te nemen. 
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Lidgeld 

Tarieven Inschrijvingen seizoen 2020-2021: 
Was je lid in het seizoen 2019-2020 krijg je 20 EUR korting behalve voor U8, ONE en OLD STARS. 
 
Geboortejaar  Inschrijvingsgeld 
U8 (2013 - 2015) 100 EUR 
   Vanaf 1 jan 2020: 60 EUR 
 
U10 (2012 - 2011) 220 EUR 
   Vanaf 1 jan 2020: 130 EUR 
 
U12 (2010 - 2009) 220 EUR 
   Vanaf 1 jan 2021: 130 EUR 
 
U21   220 EUR 
    
ONE   200 EUR 
    
Old stars  100 EUR 
   Vanaf 1 jan 2020: 60 EUR 
 
 

• Heb je geen basketbalervaring? Dan kan je aansluiten bij een ploegje van U8, U10 en U12. Dit 
kan doorgeen het volledige jaar. (Trainer bepaalt in overleg met het bestuur in welke 
leeftijdscategorie je best start en wanneer je kan deelnemen aan wedstrijden) 
 

• Wil je aansluiten bij hoger leeftijdscategorieën dan kan je tijdens het jaar nog moeilijk aansluiten. 
 

• Wanneer je geen basketervaring hebt, kan je niet meer aansluiten bij hogere leeftijdscategorieën. 
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Algemeen huishoudelijk reglement BMT 

 
Wedstrijden: 

• Er wordt gevraagd om de kledij van de spelersuitrusting per ploeg, om beurt te wassen op 30°  (en 
niet in de droogkast) en ze bij de eerste training terug te bezorgen aan de trainer of ploegbegeleider. 
Indien uw zoon of dochter deze wedstrijden niet meespeelt wordt er omgewisseld. 

• Voor de wedstrijden dienen de spelers een half uur voor aanvang aangekleed op het veld te staan 
bij thuiswedstrijden, bij wedstrijden op verplaatsing wordt een uur afgesproken met de trainer of 
ploegbegeleider. Iemand die ZONDER verwittigen veel te laat komt kan de tafel of de bank 
vergezellen, maar hoeft men niet te laten spelen. 

• Het invullen van het wedstrijdblad en het bedienen van de chrono worden vooraf aangeleerd. 
Hiervoor organiseren we een samenkomst in het eerste speelweekend van september. Wees niet 
bevreesd om het te proberen of om fouten te maken. Het is geen examen en veel gemakkelijker 
dan u denkt. Vele handen maken licht werk.  

• Er wordt steeds gezamenlijk vertrokken (afspraak aan de sporthal in Tielt), het vertrekuur wordt u 
in de week voor de wedstrijd op de training meegedeeld en/of via mail 

• Verplicht douchegerief meebrengen naar de wedstrijden 

• Bij afwezigheid of ziekte verwittigen aub 

• Alle spelers dienen voor de eerste competitiewedstrijd hun medische fiche in orde te brengen bij 
hun Ploegbegeleider. Indien dit niet zo is, wordt de club een boete opgelegd door de VBL. Deze 
geldboetes zullen worden aangerekend aan de speler. In het begin van het seizoen worden alle 
identiteitskaarten ingelezen in de computer. Eenmaal in het systeem moet je je 
identiteitskaart niet meer mee te hebben op de wedstrijd. Als de speler geen ID kan voorleggen 
geldt bovenstaand reglement, en volgt dus een geldboete voor de speler in kwestie. 
 
 

Trainingen: 

• Bij het aanvangsuur van de training dienen de spelers in basketuitrusting op het veld te staan. Er 
wordt gevraagd om proberen alle trainingen mee te maken. 

• Bij iedere afwezigheid: ALTIJD trainer verwittigen!!! Bij niet aanwezigheid op training zonder 
verwittigen kan de trainer beslissen om de betrokken geen wedstrijd te laten spelen.  

• Het materiaal op de tafel (chrono's, bordjes, pijlen, balpennen, boeken enz. ) zijn eigendom van 
BMT. Eveneens de ballen zijn van BMT (1 bal kost minimum 50 €) De ploeg is verantwoordelijk 
voor het opbergen van deze materialen na de wedstrijd en na de training. Laat ze niet liggen voor 
de volgende, laat de ballen niet slingeren in de sportzaal, gebruik de ballenkar. 

• De zaalwachter is verantwoordelijk voor het plaatsen en opbergen van de doelen. Wij helpen hem 
daarbij opdat de wedstrijd tijdig zou kunnen starten, maar hij is niet verantwoordelijk voor ons 
materiaal en om ons gerief op te ruimen. 

• Er worden geen suikerhoudende dranken geconsumeerd in de sporthal. We rekenen erop dat bij 
het verlaten van de zaal (thuiswedstrijden en wedstrijden op verplaatsing) alle lege verpakkingen 
in de daartoe voorziene vuilbakken wordt opgeborgen. 
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Algemeen: 

• Beschadiging, verlies of ontvreemding van eigendommen van de club of van goederen van derden 
in beheer van de club komt voor rekening van degene die de schade veroorzaakt. Het bestuur 
houdt zich het recht voor om indien nodig toezicht te houden op de afwikkeling. 

• Het bestuur heeft de bevoegdheid om een speler (speelster) uit te sluiten voor trainingen en 
wedstrijden. Het bestuur is verplicht de reden van uitsluiting per omgaande aan de betrokkene 
mede te delen en kan desgewenst schriftelijk de motivatie toelichten. Bij minderjarige leden zal 
altijd een schriftelijke kennisgeving aan de ouders/ van betrokken lid worden gestuurd. Het bestuur 
kan de leden een aantal verplichtingen opleggen voor wat betreft taken zoals time en scorekeeper. 
Hier zal een beurtrol bijgehouden worden.  Bij het herhaaldelijk niet nakomen van de verplichting 
kan worden overgegaan tot schorsing van deelname aan de competitie door middel van inname 
van de spelerskaart. De opgelegde boete kan op nader te bepalen wijze aan de betrokkene worden 
bekend gemaakt. 

• Alle leden die aan wedstrijden deelnemen zijn verplicht de clubuitrusting te dragen. Bij nalatigheid 
zal het bestuur het betrokken lid een boete opleggen of tot schorsing overgaan 

• Er wordt gespeeld volgens de bepalingen van de bond waarbij de vereniging is aangesloten. Indien 
door een lid gehandeld wordt in strijd met enige bepaling van de betreffende bond, waardoor door 
de vereniging geldelijk nadeel ontstaat, zal het bestuur het geldelijke nadeel op het betreffende lid 
verhalen. 

• De spelers zijn gedurende de wedstrijd gehouden aanwijzingen van de aanvoerder, respectievelijk 
de coach van hun team op te volgen. Aanvoerders en zij, die door het bestuur belast zijn met de 
leiding van een wedstrijd of oefening, hebben het recht een speler verdere deelneming aan een 
wedstrijd te ontzeggen, indien daartoe aanleiding bestaat. 

• Door zijn toetreden verklaart ieder lid zich te zullen houden aan de statuten en aan het huishoudelijk 
reglement en verder aan alle regelen en bepalingen, evenals aan de aanwijzingen die in bestaande 
regeling van zaken volgens de wet tot stand zullen komen. 

• De vereniging is niet verantwoordelijk voor ontvreemding of zoekraken en beschadigen van 
eigendommen van leden of derden.  

• Bij een ongeval of kwetsuur, op training op of wedstrijd, dient steeds een ongevalsaangifte 
opgemaakt te worden. De officiële documenten bevinden zich steeds in de ballenkar, of vraag het 
aan de ploegbegeleider. Na ondertekening van het document door de behandelende geneesheer, 
moet dit document worden afgegeven op het secretariaat. Zeker niet rechtstreeks doorsturen naar 
Ethias. 

• Er wordt geen alcohol verbruikt in de kleedkamer. 

• Het lid geeft aan de vereniging de toelating om in het kader van de activiteiten van de vereniging 
afbeeldingen van hem/haar te maken, alsook om die afbeeldingen te gebruiken ter promotie van 
de activiteiten van de vereniging. Het lid heeft evenwel het recht om, indien er gewichtige redenen 
voorhanden zijn, deze toestemming op elk moment in te trekken. Eventuele schade die intrekking 
van de vereniging tot gevolg heeft, zal door het lid worden vergoed. 

• Na elke wedstrijd (thuis of op verplaatsing) wordt verwacht dat elke Tieltse ploeg zijn afval op en 
rond de bank opkuist. Dit om een propere, gedisciplineerde indruk na te laten bij tegenstrevers. 

• Bij elke officiële wedstrijd wordt van elke Tieltse speler/speelster verwacht dat die een hand schudt 
met de scheidsrechter en tegenpartij (Tenzij er coronamaatregelen zijn) 

• Er wordt niet geduld dat er tijdens wedstrijden en trainingen, kritiek wordt geuit op scheidsrechters, 
tegenstrevers en trainers vanwege spelers en ouders. 

 

• https://www.basketbal.vlaanderen/documenten/categorie/spelregels 
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Evenementenkalender 2020 - 2021 

(onder voorbehoud wegens coronamaatregelen) 

Zaterdag 12/9/20 Ploegfoto’s + voorstelling ONE 

  

  

  

  

  

 
 
 
 

MEULEBEKE 


