
GSF Belsele 

Informatie voor jeugdleden 

 

Regels 

• De jeugdspelers worden opgedeeld in twee groepen. Deze opdeling wordt gemaakt 

op basis van leeftijd en niveau van de jeugdspeler. De indeling wordt gemaakt door 

de trainers. 

• De trainingen bevatten verschillende oefeningen die als doel hebben om de slagen 

aan te leren/te verbeteren en het inzicht in het spel te verhogen. 

• Kom op tijd: zorg ervoor dat je speelklaar bent bij het aanvangsuur van de training. 

• Iedereen brengt eigen materiaal mee: racket, sportschoenen die geen strepen 

nalaten in de sporthal, kledij, drinken,... 

 

Gedragscode 

• Ik ken het intern reglement van de club en de spelregels van mijn sporten leef deze 

na. 

• Ik behandel het materiaal van de club, de sporthal en van andere spelers met 

respect. 

• Ik toon respect voor medesporters, bestuur, trainers, zaalwachters en andere 

aanwezigen. 

• Ik sluit geen medesporters uit en discrimineer niet. 

• Sport en plezier staan centraal. Fair play is hier een belangrijk onderdeel van. 

• Ik onthoud mij van alle vormen van grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, 

discriminatie, geweld,… Bij het tegenkomen van grensoverschrijdend gedrag, wordt 

dit gemeld aan het bestuur of de vertrouwenspersoon. 

• Ik kom niet sporten als ik onder invloed ben van verdovende middelen. 

 

Activiteiten 

Er kunnen vrijblijvende activiteiten georganiseerd worden. Dit zal meestal op het einde van 

het seizoen plaatsvinden. We zullen dit tijdig communiceren. 

 



Tornooien 

Om met de competitiesfeer in aanraking te komen, organiseren meerdere clubs in de buurt 

(waaronder wijzelf) een jeugdtornooi. Hier wordt tussen leeftijdsgenoten gestreden voor de 

overwinning. We sturen hiervoor uitnodigingen rond of delen dit mee tijdens de trainingen. 

 

Communicatie 

• Mail: jeugd@gsfbelsele.be (controleer zeker uw spamfolder; bij verdere problemen 

kan u altijd iemand van het bestuur contacteren) 

• Website: www.gsfbelsele.be/jeugd  

• Infobord in de sporthal 

• Mededelingen tijdens de training 

 

Trainers 

Matthias De Roo 
Jeugdcoördinator 

Nicolas De Roo 
Trainer 
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Bestuur

Wouter Meskens 
Voorzitter 

Ina Vanderhenst 
Vertrouwenspersoon 

 

  

Voor verdere info over het bestuur en de trainers verwijzen we jullie graag naar www. 

gsfbelsele.be/info/contact.  
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