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Beste basketballiefhebber,  

Je hebt besloten deel uit te maken van onze club, Basket Lummen, als speler, official of 

afgevaardigde. 

In deze brochure vind je algemene informatie over onze club, het bestuur, onze 

ploegen en hun coaches en hulp om je aansluiting zo vlot mogelijk te laten verlopen. 

Op onze website vind je nuttige informatie zoals onze visie en missie, trainingsuren, 

wedstrijdkalenders, reglementen, aansluiting bij de club enz. 

 

LID WORDEN 

 

Voordat je je aansluit vragen we om ons intern reglement door te nemen. Je vindt het 

hier terug: http://www.basketlummen.be/club/reglement. Door je aan te sluiten 

accepteer je ons reglement en volg je dit op. 

Wat de verzekering betreft willen we benadrukken dat deze pas ingaat nadat volgende 

stappen zijn ondernomen: 

- je bent geregistreerd bij basketbal Vlaanderen, dit kan online op 

https://www.basketbal.vlaanderen/lid-worden of via het roze aansluitings 

formulier (Bijlage C) 

- je bezorgt ons een medisch attest (alleen als je als speler aansluit) 

- je  betaalt het lidgeld (alleen als je als speler aansluit) 

Welkom in onze club, waar je je snel thuis zal voelen en veel basketplezier zal beleven. 

 

Het bestuur Basket Lummen 

  

http://www.basketlummen.be/club/reglement
https://www.basketbal.vlaanderen/lid-worden
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HET BESTUUR EN CONTACTGEGEVENS 

 

KONINKLIJKE BASKET LUMMEN v.z.w. 
Hoevestraat 19, 3580 Beringen 

stamnummer 1438 
www.basketlummen.be 

secretariaat@basketlummen.be 

 

Voorzitter:  John Custers  j.custers@riotech.nl 

Secretaris:  Yves Goeleven  secretariaat@basketlummen.be  

Schatbewaarder: Tony Van Briel  tony.vanbriel@gmail.com  

Kalender:  Aris Paraskevopoulos aris.paras1910@gmail.com  

Sponsoring: Johan Swinnen  swinnen.johan@telenet.be  

IT & Communicatie:  Yves Goeleven  yves@goeleven.com 

Vertrouwenspersoon:  Els Dereze  dereze.els@telenet.be 

Linda Doggen  linda.doggen@telenet.be 

  

http://www.basketlummen.be/
mailto:secretariaat@basketlummen.be
mailto:j.custers@riotech.nl
mailto:secretariaat@basketlummen.be
mailto:tony.vanbriel@gmail.com
mailto:aris.paras1910@gmail.com
mailto:swinnen.johan@telenet.be
mailto:yves@goeleven.com
mailto:dereze.els@telenet.be
mailto:dereze.els@telenet.be
mailto:linda.doggen@telenet.be
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Sportieve coördinatie seniors, cel Dames: 

Coordinator:    Els Dereze  dereze.els@telenet.be  

Ondersteuning:        Johan Swinnen  swinnen.johan@telenet.be 

     Annick Baerts  annick.baerts@mac.com 

     Marc Rigouts  marc.rigouts@skynet.be 

Sportieve coördinatie seniors, cel Heren:  

Coordinator:    John Custers  j.custers@riotech.nl 

Ondersteuning:   Johnny Peeters  johnny_peeters@telenet.be 

 

Sportieve coördinatie jeugd:  

Limburg Talent Factory Pascal Angillis  pascal.angillis@gmail.com 

Aris Paraskevopoulos  aris.paras1910@gmail.com 

Kirsten Vanhemel kirsten.vanhemel@gmail.com 

Limburg Lizards:  Geert Vanhove  limburglizards@outlook.com 

    Martijn Broeckx Martijn.broekx@biotechnicum.be 

Cel Jeugd Jongens: Stefan Coenen  stefancoenen@skynet.be 

John Custers  j.custers@riotech.nl 

Brecht Truyers  brecht_truyers@hotmail.com 

Gilbert Roggen  gilbert@roggen.be  

Cel Jeugd Meisjes: Els Dereze  dereze.els@telenet.be 

Annick Baerts  annick.baerts@mac.com 

  

mailto:dereze.els@telenet.be
mailto:swinnen.johan@telenet.be
mailto:swinnen.johan@telenet.be
mailto:annick.baerts@mac.com
mailto:annick.baerts@mac.com
mailto:marc.rigouts@skynet.be
mailto:j.custers@riotech.nl
mailto:johnny_peeters@telenet.be
mailto:pascal.angillis@gmail.com
mailto:aris.paras1910@gmail.com
mailto:kirsten.vanhemel@gmail.com
mailto:limburglizards@outlook.com
mailto:limburglizards@outlook.com
mailto:Martijn.broekx@biotechnicum.be
mailto:stefancoenen@skynet.be
mailto:j.custers@riotech.nl
mailto:brecht_truyers@hotmail.com
mailto:gilbert@roggen.be
mailto:dereze.els@telenet.be
mailto:annick.baerts@mac.com
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AANSLUITING ALS SPELER: NIEUW LID 

Om spelend lid te worden dienen er een aantal documenten ingevuld te worden. 

1. Aansluiting bij basketbal.vlaanderen  

 

Je kan aansluiten via de website van basketbal.vlaanderen met je 

identiteitskaart of kids-ID en een kaartlezer. Deze procedure vind je terug op 

https://www.basketbal.vlaanderen/lid-worden 

Als dit online niet lukt, vul dan het aansluitingsformulier (bijlage C) zo volledig 

mogelijk in. Gebruik DRUKLETTERS en zet je handtekening in het 

desbetreffende vakje. 

Ben je jonger dan 18 jaar dan moet één van je ouders eveneens een 

handtekening zetten in het vakje ernaast. 

Bezorg het aan je trainer/coach. 

2. Vul het infoblad (bijlage A) zo volledig mogelijk in met contactgegevens en 

bezorg het aan je trainer/coach. 

 

3. Laat een medisch attest (bijlage B) invullen door een sportdokter of je huisarts 

en bezorg het aan je trainer/coach. Je vindt dit formulier op onze website: 

http://www.basketlummen.be/club/documenten. 

 

4. Stort je lidgeld zo snel mogelijk, graag veertien dagen na ontvangst van deze 

brochure, met vermelding van lidgeld, naam van de speler en de ploeg. 

Bedragen: 

- Senioren: €350 

- J14 – J18: €340 

- Limburg Lizards N1&2: €420 

- Limburg Lizards N3&4: €350 

- U10 & U12: € 310 

- U8 : €290 

- U6: €175 

ING rekening 363-0426252-74 of IBAN : BE16 3630 4262 5274, BIC: BBRUBEBB 

  

https://www.basketbal.vlaanderen/lid-worden
http://www.basketlummen.be/club/documenten
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AANSLUITING ALS SPELER: MUTATIE 

 

Om over te komen van een andere club zijn de volgende documenten nodig: 

1. Ontslag huidige club 

 

Vul het ontslagformulier van basketbal.vlaanderen (bijlage D) in en stuur het 

aangetekend op naar je huidige club. Je vind dit formulier ook op 

https://www.basketbal.vlaanderen/src/Frontend/Files/userfiles/files/Dorien/Fo

rmulieren/Ontslagbriefnaarclub2.pdf.  

 

Houd het bewijs van verzending bij. 

 

2. Aanvraag mutatie bij basketbal.vlaanderen 

Vul het mutatieformulier (bijlage E) zo volledig mogelijk in. Gebruik 

DRUKLETTERS en zet je handtekening in het desbetreffende vakje. 

Ben je jonger dan 18 jaar dan moet één van je ouders eveneens een 

handtekening zetten in het vakje ernaast.  

Bezorg het aan je trainer/coach of geef het door via basketbal Vlaanderen. Voor 

meer info https://www.basketbal.vlaanderen/mutaties. En klik verder op de 

link mutaties via de website – handleiding voor leden.  

3. Vul het infoblad (bijlage A) zo volledig mogelijk in met contact gegevens en 

bezorg het aan je trainer/coach. 

 

4. Stort je lidgeld zo snel mogelijk, graag veertien dagen na ontvangst van deze 

brochure, met vermelding van lidgeld, naam van de speler en de ploeg. 

Bedragen: 

- Senioren: €350 

- J14 – J18: €340 

- Limburg Lizards N1&2: €420 

- Limburg Lizards N3&4: €350 

- U10 & U12: €310 

- U8 : €290 

- U6: €175 

ING rekening 363-0426252-74 of IBAN : BE16 3630 4262 5274, BIC: BBRUBEBB 

5. Het mutatie formulier moet tussen 1 en 31 mei bezorgd worden aan het 

bestuur, samen met het bewijs van verzending van de ontslagbrief. 

 

 

https://www.basketbal.vlaanderen/src/Frontend/Files/userfiles/files/Dorien/Formulieren/Ontslagbriefnaarclub2.pdf
https://www.basketbal.vlaanderen/src/Frontend/Files/userfiles/files/Dorien/Formulieren/Ontslagbriefnaarclub2.pdf
https://www.basketbal.vlaanderen/mutaties
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AANSLUITING ALS OFFICIAL OF AFGEVAARDIGDE 

 

Om administratief lid te worden zijn de volgende documenten nodig. 

1. Aansluiting bij basketbal.vlaanderen 

 

Je kan aansluiten via de website van basketbal.vlaanderen gebruikmakende van 

je elektronische identiteitskaart of kids-ID en een kaartlezer. Deze procedure 

vind je terug op https://www.basketbal.vlaanderen/lid-worden 

Indien dit online niet lukt, vul dan het aansluitingsformulier (bijlage C) zo 

volledig mogelijk in. Gebruik DRUKLETTERS en zet je handtekening in het 

desbetreffende vakje.  

2. Vul het infoblad (bijlage A) met contact gegevens zo volledig mogelijk in. 

 

3. Bezorg al deze documenten zo snel mogelijk aan de trainer/coach. 

 

 

  

https://www.basketbal.vlaanderen/lid-worden
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ONZE PLOEGEN EN HUN COACH 

 

 

Senioren 

 

Dames A – top division women 1: Tom Johnson 

Dames B – 2e landelijke:  Xander Geerts 

Dames C – 1ste provinciale:  Gertjan Croes 

Dames D – 2e provinciale:  Aris Paraskevopoulos 

Heren A – 1ste provinciale:  Darko Djordievic 

Heren B – 2de provinciale:  Dominique Adamczyk 

Heren C – 4de provinciale:  Dominique Adamczyk 

Heren D – 4de provinciale:  Chris Amanitidis 

 

Limburg Lizards 

De ‘Limburg Lizards’ is een samenwerkingsproject voor meisjesbasketbal tussen de 

volgende vier Limburgse basketbalclubs: Basket Lummen, Hasselt BT, Miners Beringen 

en Basket Stevoort. Via deze duurzame samenwerking hopen de deelnemende clubs 

het niveau van het meisjesbasketbal omhoog te krikken, zowel in de eigen club alsook 

in de bredere regio. 

M19 A – Niveau 1:   Xander Geerts 

M16 A – Niveau 1:   Bert Franssen 

M14 A – Niveau 3:   Janne Schillebeeks 
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 Jongens  

 

J18 A – Niveau 4:   Jean-Pierre Vuch 

J16 A  – Niveau 3:   Aris Paraskevopoulos 

J16 B – Niveau 4:   Gertjan Croes 

J14 A  – Niveau 4:   Siebe Jacobs 

J14 B – Niveau 4 :    Maarten Verheyden 

 

Jeugd 

 

G12 A – Niveau 3:   Jason Vanderheyden, Britt Wouters 

G12 B – Niveau 4:   Roel Vanheel 

G12 C – Niveau 4:   Annika Van Heukelom 

G12 D – Niveau 4:   Eva Bloemers, Tuur Geboers 

G10 A – Niveau 3:   Hanne Janssen, Anne Hulsmans 

G10 B – Niveau 4 :   Stefan Coenen 

G10 C – Niveau 4:   Daan Hegge, Finn Moons, Vincent Vaesen 

G10 D – Niveau 4 : Yves De Smedt, Wim Vanotterdijk, Lise 

Dekoning 

G8 A – Peanuts:   Marlies Vlaeyen, Bente Genoe, Rune Meert 

G6 A: Marthe Lenaerts,  Chloë Ketelbueters, Nout 

Genoe 
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NUTTIGE TELEFOONNUMMERS EN LINKS 

 

 

Telefoonnummers 

 

Sporthal:    013 39 04 90 

Zwembad:    013 39 04 91 

Cafetaria sporthal:   013 53 18 11 

 

Links 

 

Facebook:    https://www.facebook.com/basketlummen 

Website:    https://www.basketlummen.be/ 

Trainingsuren:    https://www.basketlummen.be/training 

Wedstrijden:    https://www.basketlummen.be/matches 

 

https://www.facebook.com/basketlummen
https://www.basketlummen.be/
https://www.basketlummen.be/training
https://www.basketlummen.be/matches

