
 

 

 

Voorlopige ploegindeling 

JEUGD 

SEIZOEN 2016 – 2017 
Dinsdag 3 mei - Walschapshuis (Sint-Jozefstraat 44, Londerzeel Sint-Jozef). 

19u30 U8, U10, U12 en U14. 

20u30 U18 en U21. 
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Introductie 
 

Terwijl het huidige seizoen stilaan op zijn einde loopt, zijn diverse clubs al volop bezig met de 
voorbereiding op het volgende seizoen. 

Bij de Londerzeelse Dunkers is dit niet anders. Sinds het begin van het jaar wordt hier serieus 
werk van gemaakt: ploegindeling, coaches, locaties en tijdstippen moeten bepaald worden. 
Het mag duidelijk zijn dat we hierbij niet over één nacht ijs gaan. We proberen zo immers 
een antwoord te geven op een belangrijke (en nu steeds luider klinkende) vraag: “In welke 
ploeg speel ik volgend seizoen?” Een simpele vraag, maar het is niet altijd even gemakkelijk 
om tot een antwoord te komen. Daarom vonden we het belangrijk om de nodige duiding te 
geven bij de voorlopige ploegindeling en hoe deze tot stand kwam.  

In dit informatieboekje wordt eerst stilgestaan bij hoe deze ‘puzzel’ (want dat is het toch 
altijd) tot stand is gekomen. De verschillende actoren en het proces. 

De hoofdbrok omvat natuurlijk de voorlopige ploegindeling zelf: de spelerslijst, coach en 
trainingsuren. Hier is een licht verloop nog altijd mogelijk: spelers die zich aanbieden bij onze 
club en spelers die de club nog zullen verlaten, …  

Ten slotte bieden we de mogelijkheid om te reageren op deze voorlopige indeling, weliswaar 
op een constructieve manier. Vergeet niet dat deze club geleid wordt door vrijwilligers, voor 
wie “De Dunkers” bijna een 2e fulltime job is. Hoe je op de gepaste manier moet reageren 
vind je op de volgende pagina’s.  

We overlopen deze brief op 3 mei in het Walschapshuis (Sint-Jozefstraat 44, Londerzeel Sint-Jozef).  

Om 19u30 starten we met de spelers die volgend jaar behoren tot U8, U10, U12 en U14. 

Om 20u30 starten we met de spelers die volgend jaar behoren tot U18 en U21. 

 

Met sportieve groeten, 

De sportieve cel. 
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Wie is die sportieve cel? 
 
Onze sportieve cel heeft als taak om onze club sportief in goede banen te leiden. Deze cel bestond 
het voorbije jaar uit Bert Van Den Elsen en Filip Van Den Reym.  
Voor seizoen 2016 - 2017 jaar verwelkomen we graag Maxim De Wachter bij deze cel. 

 
Voor u als ouder of als speler verandert er niet zo veel. Voor alles wat te maken heeft met het kamp 
en de kerststage kan u contact opnemen met Filip, voor alle andere zaken kan u contact opnemen 
met Bert of Maxim. 

 

Bert Van Den Elsen Maxim De Wachter Filip Van Den Reym 

bertvde@dunkers.be maximdw@dunkers.be filipvdr@dunkers.be 

0494/41.17.84 0477/96.95.96 0496/33.35.28 

 

 

 

 

Coaches 
Onze coaches worden aangestuurd door  de sportieve cel. Na het seizoen 2015-2016 nemen wij 
helaas afscheid (of toch een beetje) van coaches Sara, Roel, Thijs, Maxim, David en Lise. Zij zagen de 
combinatie met werk / andere hobby’s / verbouwingen / ... niet meer zitten. 

Wij willen hen bedanken voor hun inzet gedurende het afgelopen seizoen en hopen stiekem toch om 

hen rap terug aan het werk te zien ☺.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:bertvde@dunkers.be
mailto:maximdw@dunkers.be
mailto:filipvdr@dunkers.be
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De ploegindeling 
 
Wanneer je een puzzel koopt, kan je zelf kiezen uit hoeveel stukken die bestaat. Met andere 
woorden, je bepaalt zelf de moeilijkheidsgraad.  

Een ploegindeling is ook zoals een puzzel, alles moet netjes in elkaar kunnen passen. Alleen kies je 
het niveau niet zelf. Dat wordt bepaald door een aantal factoren, die we hieronder even op een rijtje 
zetten. Meteen wordt ook het proces duidelijk dat gevolgd wordt om tot een ploegindeling te 
komen:  

In de eerste plaats wordt er gekeken naar de voorkeur van de speler, dit via de ingevulde vragenlijst.  

Vele spelers hebben deze ingevuld, maar toch nog niet iedereen. Dit is spijtig, want zo kunnen we 
voor deze spelers geen rekening houden met hun voorkeur. Zo een vragenlijst geeft ons immers heel 
wat nuttige info:  

 Blijft een speler basketten of wenst hij/zij andere oorden op te zoeken?  
 Op welk niveau wil hij/zij spelen?  
 Hoe frequent mag er getraind worden?  

Naast de input van de speler wordt er ook heel sterk gekeken naar de input van de trainer. Het 
voorbije jaar werd er ongeveer 2-maandelijks vergaderd met alle trainers. Hier worden  mogelijke 
ploegindelingen  besproken en opties bediscussieerd, om zo ook een beter beeld te vormen wat de 
beste puzzel is. Uiteindelijk zien zij elke speler week na week evolueren. 

Ten slotte wordt  er ook gekeken  naar het groter geheel: de club zelf en zijn sportieve visie. De 
Dunkers bestaan immers niet uit losse ploegjes. Alle ploegen moeten dus gevormd kunnen worden 
en hier en daar waren dan ook een aantal bijkomende verschuivingen noodzakelijk: Voor een 
jeugdwedstrijd zijn een 8 tot 10-tal spelers ideaal om een wedstrijd af te werken. We proberen dan 
ook ploegen van maximaal 12 spelers te maken om iedereen voldoende speelkansen te geven.  

 
De voorlopige puzzel is nu gelegd en terug te vinden op de volgende bladzijden, telkens voorzien van 
de nodige toelichting. We beseffen maar al te goed dat we hierbij niet voor iedereen goed kunnen 
doen, maar hopen toch het merendeel van onze leden tevreden te kunnen stellen. 

 

Training en wedstrijd-uren. 
In deze versie zal u nog geen  trainingsuren terugvinden, aangezien wij hiervoor eerst een akkoord 
nodig hebben van de gemeente. Dit is nog niet rond. Ook de gemeente dient zijn puzzel immers in 
elkaar te leggen in overleg met de verschillende gebruikers van hun sportinfrastructuur. Zoals u 
misschien al horen vallen heeft zijn er grote renovatie en verbouwingswerken gepland begin 2017. 
Dit heeft een impact op onze werking volgend seizoen. 

 
Wij proberen hier tegen midden/eind mei een voorlopig zicht op te hebben. U mag dan ook een 
update van deze infobrief verwachten. 

 

 

 

 



 

4 | V o o r l o p i g e  p l o e g i n d e l i n g  
 

Hoe (niet) reageren 
 
Het kan  zijn dat er nog iets niet duidelijk is in verband met deze voorlopige ploegindeling. Dan staan 
we uiteraard ter beschikking om verdere toelichting te geven. Reageren kan via e-mail, om daarna 
een afspraak te maken tot een persoonlijk gesprek.  

We overlopen deze brief op 3 mei in het Walschapshuis (Sint-Jozefstraat 44, Londerzeel Sint-Jozef).  

Om 19u30 starten we met de spelers die volgend jaar behoren tot U8, U10, U12 en U14. 

Om 20u30 starten we met de spelers die volgend jaar behoren tot U18 en U21. 

 

Ook dan is er natuurlijk de mogelijkheid om vragen te stellen. Op die manier kunnen uitspraken 

genuanceerd worden, kan er direct ingespeeld worden op datgene wat er wordt gezegd en worden 

eventuele misverstanden gemakkelijker vermeden.  

 

Ook indien je niet akkoord bent met een bepaalde indeling zijn we steeds bereid om te luisteren. 
Echter, we aanvaarden alleen opbouwende kritiek. Het is bovendien niet zo dat we sowieso een 
gevraagde wijziging doorvoeren. We houden immers altijd het totaalbeeld van de club in ons 
achterhoofd.  

Concreet kun je terecht bij: sportief@dunkers.be  

Van hieruit bekijken wij elk geval individueel en kunnen we beslissen om over te gaan tot een direct 
gesprek of het verstrekken van extra informatie via mail.  

Reacties kunnen worden besproken tot 11 mei 2016. Daarna wordt alles in een definitieve vorm 
gegoten. 

Spelers kunnen bij onze club aansluiten of verlaten tot 31/05/2016.  
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Peanuts 
 

Coach: Ilias Moussaid 
Assistent: Brent Van Hamme 

  
 
 

 

Spelers* 
Verdickt Mats 
Brys Ronan 
Vrijens Eli 
Pas Rik 
Cooreman Celeste 
Baets Tuur 
Baets Robbe 
Fonteyn Nest 
De Savoye Noah 
Verspecht Kobe 
Cooreman Ulysse 

 

Trainingsuren 
Woensdag 14u30 – 16u@  Lijsterstraat Londerzeel 

Zondag 10u – 11u @ Verma Malderen** 

Wedstrijden 
Onze Peanuts nemen deel aan peanutstornooien in de buurt, meestal starten deze vanaf oktober-
november.  

Opmerkingen  
*Staat je naam hier nog niet tussen? Dan heb je wellicht nog geen inschrijvingsformulier ingevuld. 
Geef een seintje via sportief@dunkers.be en we maken dit in orde. 

**Nieuw dit jaar is een 2de training op zondagochtend, als er op die zondag geen tornooitje plaats 
vind. 

Peanuts die al een beetje verder staan kunnen gevraagd worden in overleg met de ouders om 

wekelijks al een training mee te doen met de Microben. 
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Microben 
 

Coach: Kris De Poortere 
Assistent: Brent Van Hoey 

  
 
 

 

Spelers* 
Seghers Paul 
Martins-Fonteyn Rosa 
De Poortere Mathijs 
Lenaerts Marit 
Raes Oskar 
Van Der Beken Gust 
Van Wemmel Pau 
Buellens Rani 
Meeus Briek 

 

Trainingsuren 
 

Wedstrijden 
Zij zullen voor nieuwjaar in de competitievorm 1x 3t3 worden ingeschreven. Wij zijn hier nog op zoek 
naar extra spelers om na nieuwjaar over te kunnen gaan naar 2 x 3t3. 

Opmerkingen  
*Staat je naam hier nog niet tussen? Dan heb je wellicht nog geen inschrijvingsformulier ingevuld. 
Geef een seintje via sportief@dunkers.be en we maken dit in orde. 
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Benjamins B 
 

Coach: Tom Schelkens 
Assistent: Frank De Poortere. 

  
 
 

 

Spelers* 
Beukelaers Luca 
Van Roy Enya 
Culot Roan 
Peeters Pol 
De Jonghe Nand 
Fonteyn Mart 
Van den Bundere  Thibo 
Van Doren Bas 
Fol Luca 
De Ceukelaire Thomas 

 

Trainingsuren 
 

Wedstrijden 
 
Er kan gevraagd worden om eens in te springen bij de A – ploeg in noodgevallen. 

 

Opmerkingen  
Mart, Thibo, Bas en Luca F maken mee de overstap naar de Benjamins. Luca B en Enya zullen hen als 
enige 2de jaars verder begeleiden in het Benjamins basket. Ook bij de Benjamins is het nog zeker niet 
te laat om nog te starten met basketbal. 

De reden dat we deze 4 spelers doorschuiven is dat we zo iedereen op zijn/haar niveau kunnen laten 
spelen, zodat iedereen zoveel mogelijk vooruitgang kan boeken. 

Een bijkomende reden is ook dat we van 13 microben en 16 benjamins 3 ploegen hebben gemaakt, 
zo krijgt iedereen maximale speelkansen. We rekenen dan ook op jullie aanwezigheid. 

*Staat je naam hier nog niet tussen? Dan heb je wellicht nog geen inschrijvingsformulier ingevuld. 
Geef een seintje via sportief@dunkers.be en we maken dit in orde. 
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Benjamins A 
 

Coach: Filip Van Den Reym 
Assistent:  

  
 
 

 

Spelers* 
Van Buggenhout Cel 
Ganseman Tim 
De Wit Robbe 
Peeters Kaat 
De Bleser Cas 
De Bleser Josse 
Fonteyn Mil 
Vanneste Tibe 
De Buyser Kane 
De Brauwere  Thibault 

 

Trainingsuren 
 

Wedstrijden 
 
Er kan gevraagd worden om eens in te springen bij de B – ploeg in noodgevallen. 

Opmerkingen  
Alle spelers zijn van het geboortejaar 2005.We hebben beslist om 2 benjaminsploegen te maken, van 
9 en 10 spelers. Zo krijgt iedereen maximale speelkansen. We rekenen dan ook op jullie 
aanwezigheid. 

*Staat je naam hier nog niet tussen? Dan heb je wellicht nog geen inschrijvingsformulier ingevuld. 
Geef een seintje via sportief@dunkers.be en we maken dit in orde. 
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Pupillen B 
 

Coach: Eric Mertens 
Assistent: Ben Vanderjeugt 

  
 
 

 

Spelers* 
Van Haastregt Lars 
Hermans Loic 
Ndayabandi Fabrice 
Van Opstal Rio 
Cleymans Arne 
Van Asch Rob 
De Schouwer Kjell 
Marievoet Noah 
Vlaeminck Viktor 
Cuypers Dante 

 

Trainingsuren 
 

Wedstrijden 
 
Er kan gevraagd worden om eens in te springen bij de A – ploeg in noodgevallen. 

Opmerkingen  
Alle spelers zijn van het geboortejaar 2004. We hebben beslist om 2 pupillenploegen te maken. Zo 
krijgt iedereen maximale speelkansen. We rekenen dan ook op jullie aanwezigheid. Deze ploeg 
bestaat uit alle spelers die overkomen van de benjamins A, aangevuld met Arne die hen de kneepjes 
van bij de Pupillen mee zal aanleren. 

Eric zal de trainingen leiden, Ben zal de meeste wedstrijden op hem nemen. 

*Staat je naam hier nog niet tussen? Dan heb je wellicht nog geen inschrijvingsformulier ingevuld. 
Geef een seintje via sportief@dunkers.be en we maken dit in orde. 
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Pupillen A 
 

Coach: Nog in te vullen. 
Assistent:  

  
 
 

 

Spelers* 
De Boeck Thibo 
Puttemans Ghislain 
Vanneste Ben 
De Buyser Kenzo 
Dours Shawn 
Beukelaers Noah 
Van Roy Kjell 
Windelen Jordy 
Culot Thibe 
Symons Robbe 
  

 

Trainingsuren 
 

Wedstrijden 
 
Er kan gevraagd worden om eens in te springen bij de B – ploeg in noodgevallen. 

Opmerkingen  
Deze ploeg bestaat uit al de spelers die vorig jaar al U14 speelden, buiten Arne. Voor deze ploeg zijn 
we nog op zoek naar een trainer. We houden jullie op de hoogte. 

*Staat je naam hier nog niet tussen? Dan heb je wellicht nog geen inschrijvingsformulier ingevuld. 
Geef een seintje via sportief@dunkers.be en we maken dit in orde. 
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Kadetten 
 

Coach: Robin Van Den Elsen. 
Assistent:  

  
 
 

 

Spelers 
Heyvaert Jochen 
Vertriest Hans 
De Wulf Arthur 
Leo Ewout 
De Bleecker Matthias 
Van Hamme Brent 
Keymolen Dries 
Van De Poel Bram 
Top Sebastien 
Hallemans Maarten 
Benayyoub Chems 
Van Assche Maarten 
Gellé Charlino 

 

Trainingsuren 
 

Wedstrijden 
 

Opmerkingen  
Na een moeizaam seizoen voor de Kadetten B vorig seizoen hebben we beslist om dit jaar maar voor 
1 kadettenploeg te gaan, en enkele kadetten door te schuiven naar de Juniors. Chems zal voor één 
seizoen de Miniemen overslagen en aansluiten bij de Kadetten. 

De Kadetten zullen 1 keer per week samen trainen met de Juniors, en op vrijdag een aparte training. 

Voor de bekermatchen wordt hier een uitzondering gemaakt op de ploegindeling en wordt er 
gespeeld met het sterkste team, voor winst. 

 
De spelers die vorig jaar gestart/herstart zijn, en hun naam niet zien staan in bovenstaand lijstje zijn 
zullen nog persoonlijk worden aangesproken in de maand mei. 
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Juniors 
Coach: Stan De Pauw 

 

Spelers 
Van Assche Simon 
Baetens Lense 
Mertens Benjamin 
Van Hoey Brent 
Teugels Yari 
De Bondt Moyson Vasco 
Roelandts  Dante 
Vercoutter Yannick 
Van Assche  Thomas 
Hoebeek Cedric 

*  

 

Trainingsuren 
Vrijdag 19u30 – 21u @ Verma 
Wedstrijden 
Zaterdag 16u @ Verma 

Er kan gevraagd worden om eens in te springen bij de Kadetten – ploeg in noodgevallen. 

 

Opmerkingen   
Om een volwaardige juniorploeg te maken hebben we beslist om Dante, Yannick, Thomas en Cedric 
door te schuiven naar de Juniors. De Juniors trainen op vrijdag apart en in de week 1x samen met de 
Kadetten.  

De Juniors hebben ook de mogelijkheid, in overeenkomst met de trainer van onze Seniors/Reserven 
om deel te nemen aan deze trainingen en/of wedstrijden. Zo leren ze stap voor stap het Seniors-
basket, want zij zijn immers de toekomst. 

*Jochen, Brent en Hans kunnen aanvullen voor de wedstrijden indien nodig/gewenst. 

 


