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Beste deelnemers van het volleybalkamp van Sferos Deinze, 

Beste ouders, trainers en begeleiders, 

 

Ook dit jaar kijken we ernaar uit om met onze jeugd op 6-daagse te gaan. Het wordt 

reeds de 13de editie en steeds was het kamp een groot succes! 

 

Een sportkamp is volgens ons nog steeds de ideale manier om onze jeugdleden zowel 

volleybal-technische als sociale vaardigheden bij te brengen. De voorbije jaren zijn we 

hier op een unieke manier in geslaagd. Na een jaartje met volley op een laag pitje, is 

deze stage de ideale opwarmer voor het nieuwe seizoen. 

 

Dit jaar gaan we opnieuw naar het kasteel Hoogveld te Veldegem. Dit is een rustig 

domein, waar we vrij zijn van verkeer. De sporthal is opnieuw Ridefort in 

Ruddervoorde, op een 3-tal kilometer. We gaan hier opnieuw met de fiets naartoe. 

 

Uiteraard moeten er, met zo’n diverse groep en met de huidige Covid-19 situatie, wat 

afspraken gemaakt worden om alles vlot te laten verlopen. Graag geven we jullie 

daarom een overzichtje van wat je mag verwachten en wat wij verlangen. Neem deze 

brochure eens grondig door, het kan héél wat misverstanden vermijden! 

In dit boekje vindt u ook: adressen, telefoonnummers, contactpersonen en 

verantwoordelijken, informatie over aankomst te Hoogveld, een ‘wat-mee-

te-brengen’-lijst, informatie over de verzekering, de kampregels incl. 

specifieke Covid-19 regels, het dagschema en natuurlijk ook meer info over 

de laatste kampdag. 

 

Het kan absoluut geen kwaad de kampregels eens samen thuis te overlopen. Indien 

er nog vragen zijn, kunt u ons altijd contacteren (sferoskamp@gmail.com). 

 

Tenslotte wensen we onze deelnemers een sportieve en amusante stage toe en willen 

we vooral alle ouders danken voor de steun en het vertrouwen in onze club en 

organisatie. Op deze manier kunnen we met volle moed verder werken aan een 

sportieve toekomst! 

 

 

Het Sferos Kampteam  

Voorwoord 
 

mailto:sferoskamp@gmail.com


4 

 

Zomerkamp 2021 

 
 

We weten uit ervaring dat een volleybalkamp heel wat voorbereiding vraagt. Een 

stevige begeleiding is noodzakelijk om er een succesvol kamp van te maken. Dit 

gebeurt allemaal door een groep vrijwilligers, die zich hiervoor volledig vrijblijvend 

inzet. Dit jaar hebben zich opnieuw héél wat mensen met een Sferos-hart zich ingezet 

om er een boeiend en leerrijk kamp van te maken. 

Algemeen 

 Jonathan 
Coussement 
 

 

Activiteiten 

 Ellen 
Vandaele 
 

 

 

 Bart 
Ivens 
 

 

 

Kookteam 

 Sophie 
Cappelle 

 

 

 

 Nadia 
De Moor 

 

 

 

 Jürgen 
Haerens 

 

 

 

Sportief 

 Nick 
Van Autreve 

 

 

 

 Kevin  
De Schrijver 

 

 

 

 Kristof 
De Cooman 

 

  

 

 Otto 
Rosseel 

 

 

  

Begeleiders 
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Tijdens het kamp zullen er opnieuw verschillende trainingen gegeven worden. De 

trainingen richten zich op de veelzijdige aspecten van het volleybal: de verschillende 

technieken, beweging en samenwerking op het terrein, etc. Hierbij zorgen we voor 

een aantrekkelijk palet van zowel interne als externe trainers. 

Met de huidige Covid-19 situatie stond volley voor velen vorig seizoen op een laag 

pitje. We proberen dus rustig op te bouwen en regelmatig rust in te plannen. 

 

 
 

Gezien het totale aantal van 23 kampleden , zal er getraind worden in 3 groepen: 

 

Balduck Milo U13B C 

Vandaele Senne U13B C 

Ingels Wiebe U13A C 

Van de Plas Alvar U13B C 

Langenbick Cas U13A C 

Lootens Tiebe U13A C 

Lambrecht Gilles U13A C 

Janssen Jeroen U13A C 

Claus Mattis U15 B 

De cooman Dries U15 B 

Cumptich Jelle U15 B 

Luong Nathan U15 B 

Soetaert Gilles U15 B 

Guillaume Haerens U17 A 

Haerens Emile U17 A 

Ivens Jasper U17 A 

Coussement Joachim U17 A 

Wolf Victoor U17 A 

Vanhoutte Thijs U17 A 

Soreyn Tomas B-ploeg A 

Vanwalle Jarne B-ploeg A 

Cumptich Senne B-ploeg A 

 

  

Trainers 
 

Deelnemers 
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Het verblijf zelf speelt een belangrijke rol in het hele gebeuren. Zowel voor de jongeren 

als voor de begeleiders en de club. Er moet een evenwicht gevonden worden tussen 

het aangename, het praktische en het financiële. 

 

De eerste kampen vonden plaats in de mooie Limburgse Kempen. In latere edities 

gingen we het ook dichter bij huis zoeken, bv. in Oudenaarde / Leupegem / Eeklo. Dit 

jaar gaan we voor de 3de keer naar het kasteel Hoogveld te Veldegem. De sporthal ligt 

op een 3-tal kilometer van de kampplaats. Hier gaan we met de fiets naar toe. Het 

traject is via wegen met afgescheiden of duidelijk aangegeven fietspad. Wij zorgen 

zelf voor de nodige fluo-hesjes. Deze zijn verplicht te dragen tijdens de heen- en 

terugweg naar de sporthal voor zowel veiligheid als herkenning. Iedereen wordt ten 

stelligste gevraagd bij de groep en mooi op het fietspad te blijven! 

 

Verblijf: Kasteel Hoogveld 

Hoogveld 4  

8210 Veldegem (Zedelgem)  

 

  
 

Sporthal 

Sportstraat 2 

8020 Ruddervoorde (Oostkamp) 

  

 

  

  

Kampverblijf 
 

https://hoogveld.files.wordpress.com/2014/08/hoogveld_-039-large.jpg
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 Plaats : 

Dit jaar ontvangen we onze kampleden op zondagavond 8 augustus aan de 

ingang van het domein Hoogveld te Veldegem. Dit ligt direct aan afrit 11 

van de E403, zie plaatje hieronder. Gelieve de wagen op de carpoolparking te 

parkeren en onder begeleiding van maximum één ouder naar de ingang te 

komen. 

 

 

 

 

 Jullie brengen mee : 

 

o Bagage (zie aparte checklist hierna) 

o Af te geven bij aankomst:  
▪ Kids-ID of Identiteitskaart 

▪ 2 klevertjes van de mutualiteit & kaart hospitalisatieverzekering 
o Fiets + Fietshelm (verplicht voor verzekering) + Fietsslot 

 
 

 Specifieke info in Covid-19 context : 

 

o Kampleden zullen gefaseerd op de kampplaats ontvangen worden. Hou 

strict aan het voorgestelde uur van aankomst, i.e. niet te vroeg en niet 

te laat, zodoende het vooropgestelde schema kan worden gehandhaafd. 

▪ 19u:     Groep C & B 

▪ 19u30: Groep A 

Eerste dag 
 

Carpoolparking 

Kasteel 

Ingang van 

het domein 
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o Op de eerste avond van het kamp voorzien wij geen maaltijd. Zorg 

ervoor dat het kamplid thuis reeds zijn avondmaal genuttigd heeft. 

o Kamplid wordt aan de ingang van het domein afgezet. Aan de ouders 

wordt gevraag het domein Hoogveld niet te betreden. De wagen wordt 

geparkeerd op de carpoolparking buiten het domein. Gelieve de Covid-

19 maatregelingen van het moment van het kamp na te leven, bv. 

voldoende afstand houden. De kampbegeleiders nemen de bagage over 

en begeleiden de speler verder. 

o Handvat van koffers wordt ontsmet bij afgifte. 

o Identiteitskaart wordt bij afgifte ontsmet en in een mapje gestopt. 

o De regels van Hoogveld zelf zullen nauwkeurig worden nageleefd. 

Indien Hoogveld met nieuw richtlijnen komt, in contradictie met 

voorgaande, zal dit aan de ouders voor het kamp worden 

gecommuniceerd. 

o Hoogveld kijkt er strict op toe dat iedere deelnemer zijn eigen 

slaapzak (of donsdeken met overtrek), hoeslaken en 

kussensloop voorziet. Vergeet deze dus zeker niet! 
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Iedereen ondergaat dit lot: ‘Heb ik wel alles bij me?’. Daarom een handig ‘wat-zeker- 
mee-te-hebben’-lijstje. Overloop het zeker nog eens voor je vertrekt. 
We raden iedereen aan zijn kledij en materiaal te naamtekenen. 

 

 Identiteitskaart of Kids ID 

 2 klevertjes van mutualiteit& kaart hospitalisatieverzekering 

 Fiets + Fietshelm (verplicht voor verzekering) + Fietsslot 

 Slaapzak of donsdeken met overtrek (verplicht!) 

 Hoeslaken en kussensloop (verplicht!) 

 Pyjama 

 Voldoende ondergoed en kousen, zakdoeken 

 Toiletgerei: zeep, kam/borstel, alles om tanden te poetsen, shampoo,… 

 Busje handgel (min 70% - max 80% alcohol)  

+ aantal mondmaskers op maat (> 12j) 

 Bril, contactlenzen, lenzenvloeistof (indien nodig) 

 Voldoende handdoeken: groot + klein (elke dag douchen!) 

 Voldoende washandjes 

 Volley: T-shirts, shorts, kniebeschermers, sportschoenen (aparte voor 

binnen), een afzonderlijke rugzak als sportzak, eigen drinkbus. 

Opmerking: Test of je volleyschoenen nog groot genoeg zijn! Nieuwe 

schoenen loop je best in voor het kamp. 

 Pantoffels (verplicht!) 

 Warme trui en regenjas 

 Zonnecrème, after-sun, pet, zonnebril 

 Muggenmelk (we moeten kamers ontluchten), 

 Zak voor vuil linnen 

 Leesboek, stripverhaal, gezelschapsspelen, kaartspel,…. 

Opmerking: In Covid context voorzien we een paar extra rustmomenten. 

 Persoonlijke medicatie (af te geven bij aankomst) 

 Sportschoenen (voor buiten), reserveschoenen 

 Zaklamp 

 Kledij voor nevenactiviteiten, 1x kledij die vuil mag worden ☺  

Wat mee te brengen? 
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We hebben een programma samengesteld dat sporten en ontspanning/rusten 

combineert. Na vorige kampen hebben we gemerkt dat het sportief gedeelte behoorlijk 

intensief kan zijn. Zelf rusten en elkaar die rust gunnen is dus uitermate belangrijk! 

 

Elke groep krijgt over de hele week verspreid 9 tot 10 zaaltrainingen, afhankelijk van 

de leeftijd., aangevuld met de nodige activiteiten. We bouwen dit jaar opnieuw iets 

meer rustmomenten in. Voor velen is intensief trainen reeds een tijd geleden. 

We vliegen erin vanaf de maandagmorgen. Tijdens de trainingen zal rond technische 

en tactische thema’s gewerkt worden, uiteraard aangepast aan het niveau van de 

groep. Elke training wordt geleid door een eigen trainer of externe trainer. 

Naast de inspanningen van het trainen, zijn er uiteraard ook nevenactiviteiten 

voorzien. Wat precies? Dat houden we nog even als verrassing… ☺! 

 

Een typische dag op volleybalkamp 

07:30 Wekken  

08:00 Ontbijt 

09:00 Vertrekken naar de sporthal 

09:30-11:30 Training/activiteit/rust 

12:00 Middagmaal 

12:30-13:30 Rust 

14:00-16:00 Training/activiteit/rust 

16:00 4-uurtje 

16:15-18:00 Training/activiteit/rust 

19:00 Avondmaal 

20:00 Activiteit/rust/slapen 

 

Het keukenteam zorgt ervoor dat alle mondjes op een gezonde en evenwichtige manier 

gevoed worden. ’s Morgens is er een ontbijt voorzien, ’s middags hebben we zelf-

belegde broodjes en ’s avonds wordt er een warme maaltijd klaargemaakt. 

Een gezond 4-uurtje stilt tussen de trainingen in de namiddag de eerste honger.  

Een dag op volleybalkamp 
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Op vrijdag 13 augustus, de laatste dag van ons kamp, kunnen de kampleden worden 

opgehaald aan de sporthal. Dit is na de namiddagtraining en het douchen. Om drukte 

te vermijden, zal dit gefaseerd gebeuren: 

▪ 17u:      Groep C 

▪ 17u15:  Groep B 

▪ 17u30:  Groep A 

In de huidige Covid-19 context vragen we opnieuw de maatregelen van het moment 

na te leven en voldoende afstand te bewaren. Er is dit jaar geen open training. Jullie 

zoon zal klaarstaan, buiten indien het weer het toelaat. Hou zoveel mogelijk afstand 

van anderen en hou een mondmasker paraat voor indien nodig. 

 

Opmerking: Wij zorgen voor belastingattesten, voor zij die nog geen 14j zijn op het 

kamp. Deze geven we normaal mee op het einde van het kamp. Mocht je de 

mogelijkheid hebben tot een terugbetaling van uw ziekenfonds, breng dan gerust het 

(ingevulde) formulier mee naar het kamp. 

 

 

 
 

Via Volley Vlaanderen zijn alle clubleden verzekerd voor ongevallen tijdens de volledige 

kampperiode. Het invullen van de medische fiche is in dit kader noodzakelijk. 

 

Wij hebben daarvoor ook de identiteitskaart of Kids-ID +2 gele klevers van de 

mutualiteit + kaart hospitalisatieverzekering van de deelnemers ter plaatse 

nodig. Deze zullen verzameld worden bij aankomst en zo op een veilige manier 

bewaard worden. We hopen alvast dat we deze niet zullen moeten gebruiken. 

 

Medische kosten die niet onder deze verzekering vallen (klassiek doktersbezoek, 

medicatie,…) zullen na het kamp van de betreffende ouders teruggevorderd worden. 

Volgens huidige wetgeving zijn we ook verplicht onder bepaalde omstandigheden de 

(familiale) verzekering van de ouders aan te spreken. 

  

Laatste kampdag 
 

In geval van problemen 
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Wat met het Coronavirus?  
 

• Uiteraard volgen we de meest recente 

maatregelen opgelegd door de 

overheid/nationale veiligheidsraad, om alles zo 

veilig mogelijk te laten verlopen. 

• Dit wil ook zeggen dat het kamp onmiddellijk 

stopt indien de opgelegde maatregelen in die 

mate worden aangepast dat het onmogelijk is 

om nog risicoloos verder te gaan. 

• De spelers krijgen tijdens de eerste kampbriefing een volledig overzicht van 

wat er van hen verwacht wordt en wat ze moeten doen om in regel te blijven 

met de maatregelen. Hoogveld voorziet ook affiches met instructies. 

Gedurende de volledige duur van het kamp zal er strikt op worden toegezien 

dat deze regels worden nageleefd. Onze preventieadviseur op kamp is Bart 

Ivens. 

• De spelers worden verdeeld in 3 groepen naar gelang de leeftijd. Trainingen 

en activiteiten gebeuren meestal binnen deze vaste groep. Contact tussen de 

groepen wordt op deze manier beperkt. 

• Indien er een vermoeden is van symptomen bij iemand binnen de kampgroep, 

worden de ouders verwittigd (indien een speler) en wordt deze persoon in 

quarantaine geplaatst tot hij wordt opgehaald. Hoogveld voorziet zelf een 

quarantaineruimte. Ouders/voogd verbinden zich ertoe de kamporganisatie op 

de hoogte te houden van testresultaten. 

• We rekenen er hierbij op dat spelers en begeleiders die enige vorm van 

symptomen vertonen (keelpijn, koortsig,...) dit onmiddellijk meedelen aan een 

begeleider, hierbij afstand bewarend. 

• Kampleden behorende tot een risicogroep / lijden aan een chronische 

aandoening, vermelden dit in hun medische fiche. Toelating van een arts om 

deel te nemen aan het kamp is aangewezen. 

• Aangezien het coronavirus meer vat heeft op vermoeide mensen, zullen er 

maximaal 2 trainingen per dag zijn. Deze worden afgewisseld met enkele 

activiteiten, maar ook periodes van rust zijn voorzien met keuze voor siësta of 

een gezelschapsspel. 

• Waar van toepassing, worden mondmaskers gedragen (zeker voor > 12 jaar). 

Dit is mogelijks nog steeds vereist bij het betreden van de sporthal, tot in 

kleedkamer. Het kamp zal proberen voorzien in een aantal mondmaskers, 

maar het is handig als de kampleden (> 12 jaar) er zelf een aantal op maat 

meebrengen. 

• Het kamp zal voorzien in voldoende mogelijkheden om handen te ontsmetten. 

Telkens de sporthal wordt betreden en verlaten, moeten de handen ontsmet 

worden. Dit geldt ook voor en na de maaltijden, activiteiten en toiletbezoek. 

Covid-19 specifieke regels 
 



13 

 

Zomerkamp 2021 

• Op de kampplaats zullen alle contactgevoelige elementen 1x per dag 

gedesinfecteerd worden. 

• Sporthal en kampplaats zullen zo veel mogelijk verlucht worden. 

Tijdens het kamp worden geen uitstappen buiten kampplaats en sporthal 

georganiseerd. 

• Ook tijdens de trainingen streven we er naar om het besmettingsrisico of 

breach van buitenaf zo klein mogelijk te houden. Enkele vb’n: 

o Externe trainers en interne trainers die niet de volledige week ter 

plaatse zijn, mogen ´s middags mee eten maar zitten aan een aparte 

tafel. De regel is dat deze tijdens de trainingen op afstand van de 

spelers blijven. Indien nodig, dragen ze een mondmasker.  

o Alle materiaal dat wordt gebruikt tijdens een training, zal na gebruik 

ontsmet worden. 

o Doorheen de week worden dan zo veel mogelijk dezelfde subgroepen 

gehanteerd bij trainingen en activiteiten. Elke subgroep heeft zijn eigen 

set ballen. 

o Uiteraard wordt elke activiteit volledig afgestemd op de van toepassing 

zijnde maatregelen. 

o Spelers brengen hun eigen drinkbus mee. 

 

We vragen om, indien een speler de laatste 2 weken voor het kamp 

symptomen vertoont of in contact is geweest met een positief geteste 

persoon, reeds voor het kamp zo snel mogelijk contact op te nemen 

met de hoofdverantwoordelijke (Jonathan Coussement, zie sectie 

“Praktische weetjes”). 
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Als je met een groep een week op stage vertrekt, zijn er een aantal afspraken nodig. 

Daarom zetten we onze kampregels even op een rijtje. Hiermee proberen we alles 

opnieuw in goede banen te leiden. 

 

De basis is natuurlijk dat we als groep op kamp gaan en iedereen respect dient te 

hebben voor iedereen. We vragen ook het materiaal en de accommodatie met respect 

te behandelen. 

Het sociale aspect van het kamp dragen we hoog in het vaandel. Bijgevolg zijn 

spelconsoles en frequent gebruik van GSM niet gewenst. Liefst hebben we zelfs dat 

de GSM thuis blijft. 

Op elk moment dient er naar de leiding geluisterd te worden. 

 

Hieronder staat alles nog wat meer in detail. Reglementering heeft altijd zijn kleine 

lettertjes die wij bij deze zo groot en zo duidelijk mogelijk aan u willen meedelen. 

Deelname aan het kamp houdt automatisch het aanvaarden van de kampregels in!  

 

Algemeen organisatorisch 

 Iedereen is stipt aanwezig conform de aangebrachte dagplanning. 

 In (kleed)kamers wordt niet gespeeld, noch overdreven lawaai gemaakt, voorts 

worden deze ruimtes altijd ordelijk en netjes gehouden. Snoep en frisdrank zijn 

er taboe! Het is verboden andere dan de eigen (kleed)kamers te betreden 

zonder begeleiding van iemand van de leiding! 

 Bezoek aan het toilet gebeurt voor de training/activiteit/maaltijd. 

 Iedereen draagt zorg voor het trainingsmateriaal, volleyballen in bijzonder. 

 Wie klaar is, wacht rustig tot iedereen klaar is, we blijven steeds in groep. 

 Nooit worden over prestaties van medespelers negatieve uitlatingen gedaan. 

 Tijdens pauzes of na de training blijft het materiaal onaangeroerd (vooral van 

toepassing voor de ballen!). Intensief trainen tijdens de volleybalstage vergt 

een pak energie. Tijdens de rustpauzes eisen wij dan ook absolute rust voor 

iedereen! 

  

Kampregels 
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Richtlijnen met betrekking tot gedrag en houding 

 Als trainers of begeleiders het woord nemen, zwijgen alle spelers en luisteren 

ze aandachtig. Het niet kunnen uitvoeren van een gegeven opdracht omwille 

van onoplettendheid, evenals opvallend gebrekkige inzet bij trainingen, wordt 

niet getolereerd. 

 Gebruik van obscene, beledigende taal is ten strengste verboden. Tegenspreken 

wordt niet aanvaard, evenals het niet willen uitvoeren van een gegeven taak 

en/of zich héél bewust onttrekken aan opgelegde opdrachten. 

 Er wordt op een gezond agressieve manier gewerkt, uitgaande van wederzijds 

respect voor iedereen. 

 Ongecontroleerd geweld en/of overdreven agressie worden onmiddellijk 

bestraft. 

 Het douchen na een training/wedstrijd/activiteit is een absolute verplichting. 

 Niemand laat de (kleed)kamers onverzorgd achter. 

 De nachtrust van iedereen is van het grootste belang voor het welslagen van 

een volleybalstage. Een kwartier na het doven van de lichten, is het op de 

kamers overal stil! 

 Elke speler verbindt er zich toe eventuele problemen onmiddellijk te melden aan 

zijn/haar begeleider en/of trainer. Indien zij het nodig achten, brengen zij 

onverwijld de stageleider op de hoogte! 

 Wie met opzet schade toebrengt aan één of andere accommodatie kan via de 

ouders burgerlijk aansprakelijk gesteld worden. 

 Elektronische hi-tech-apparatuur (I-pod,…) worden meegebracht op eigen 

risico. Sferos kan onder geen beding verantwoordelijk worden gesteld voor 

verlies of diefstal. Dit geldt eveneens voor andere waardevolle voorwerpen. 

 Gsm-gebruik wordt beperkt, conform de afspraken ter plaatse. Sferos kan onder 

geen enkel beding verantwoordelijk gesteld worden voor schade, verlies of 

diefstal van je GSM. Liefst hebben we dat de GSM wordt thuisgelaten. 

 Het drinken van alcoholische dranken en roken zonder toestemming is absoluut 

verboden bij alle deelnemers. 

 Alle deelnemers aan de volleybalstage dienen altijd de natuur, de omgeving, de 

buurt en haar bewoners te respecteren. Wie zich daar niet aan houdt, kan in de 

toekomst uitgesloten worden van deelname. 

 Alle clubleden genieten een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en 

lichamelijke ongevallen tijdens de volleybalstage via Volley Vlaanderen. 

Uiteraard blijft iedere deelnemer burgerlijk aansprakelijk voor zijn eigen daden 

indien deze niet conform zijn met de afspraken, voorschriften of onderrichtingen 

ter plaatse. 

 Sferos Deinze kan onder geen enkel beding aansprakelijk worden gesteld voor 

diefstal of verlies van goederen van deelnemers en lichamelijk of stoffelijke 

schade berokkend aan een deelnemer door derden. 

 Aan de ouders wordt voor elke stage schriftelijk gevraagd alle materiaal en 

kledij van de speler(s) te naamtekenen. Bovendien wordt er steeds een checklist 

“wat moet je meebrengen” toegevoegd aan het infoboekje. Wanneer er toch 
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nog verloren voorwerpen en/of kledij overblijven, kunnen die tot één maand na 

de stage opgehaald worden bij Jonathan Coussement. 

Medische richtlijnen 

 Elke kwetsuur, ook vooraf, wordt (via de trainer) gemeld aan de 

verantwoordelijke verpleger en/of kinesist. Zij oordelen of doktersbezoek 

aanbevolen is. 

 Elke kwetsuur (als dusdanig erkend) of diagnose wordt schriftelijk 

geregistreerd. 

 Indien een kwetsuur niet toelaat deel te nemen aan een training en/of activiteit, 

wordt er door de begeleiding een gepast alternatief voorgesteld. De speler is 

verplicht zich strikt aan die opdracht te houden. 

 De ouders (of wettelijke verantwoordelijke van de deelnemer) verbinden zich er 

toe alle medische bijzonderheden met betrekking tot de deelnemer mee te delen 

via de medische fiche. Dit gebeurt ten laatste één week voor aanvang van de 

stageperiode, liefst vroeger. Het invullen en doorsturen van de medische fiche 

kan online (https://forms.gle/SjJW3V3RZnGnf6vr9). Bij vragen of specifieke 

opmerkingen kan je contact opnemen met Bart Ivens (Medisch 

Verantwoordelijke, zie sectie “Praktische weetjes”). Uiteraard wordt er ook een 

nauwgezette beschrijving gemaakt van de eventueel in te nemen medicatie. Het 

is de verantwoordelijkheid van de stageleider om deze informatie al dan niet 

door te spelen naar de trainer(s) en/of begeleider(s). 

Overtredingen die kunnen leiden tot onmiddellijke verwijdering van de 

stage 

 Herhaaldelijke bevuilen of besmeuren van de accommodatie en/of materiaal. 

 Het opzettelijk toebrengen van materiële schade aan transportmiddelen, 

accommodaties e.a. (bovendien wordt dit onbetwistbaar door de ouders van de 

betrokken speler vergoed.) 

 Pesten en/of negatieve ingesteldheid 

 Verstoren van de (nacht)rust 

 Het opzettelijk toebrengen van lichamelijke schade aan derden (bovendien 

wordt dit onbetwistbaar door de ouders van de betrokken speler vergoed als in 

een volgend rechtsgeding het vonnis de schuld geeft). 

 Diefstal. 

 Gebruik van alcohol en/of sigaretten. 

 Gebruik van doping. 

 Gebruik en/of dealen van drugs. 

 Gebruik van geweld en/of hooliganisme.  

https://forms.gle/SjJW3V3RZnGnf6vr9
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Het gebruik van gsm’s op kamp wordt afgeraden en zeker beperkt. In noodgevallen 

kunnen volgende personen worden gecontacteerd: 

 

• Jonathan Coussement 

✓ Algemeen verantwoordelijke 

✓ 0470/ 88 33 75 

✓ jonathan.coussement@telenet.be 

 

• Bart Ivens 

✓ Sportief en medisch verantwoordelijke 

✓ 0497/ 26 85 62 

✓ bartivens01@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Praktische weetjes 
 

mailto:jonathan.coussement@telenet.be
mailto:bartivens01@gmail.com
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Onze sponsors zullen (ook) op de website van Sferos vermeld worden. 

 

 
 

 
 

 

 

Sponsoring 
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