
Iedere categorie traint tweemaal per 

week, behalve de allerkleinsten die het 

op één training houden. De trainingen 

starten halfweg augustus. 

 

 

Trainingen 

Wedstrijden 
De thuiswedstrijden bij Bidavo worden 

gespeeld op zaterdag. De wedstrijden 

op verplaatsing kunnen ook eens op 

een zondag zijn. Het seizoen start 

halfweg september en duurt  tot  april. 

Uiteraard verwachten we bij de 

wedstrijden alle ouders om hun ploeg 

te komen aanmoedigen. 

De allerjongsten nemen nog niet deel 

aan een competitie, zij hebben immers 

nog heel wat basisvaardigheden onder 

de knie te krijgen. 

 

Infomoment 
Op het einde van het schooljaar gaat 

de startvergadering door. Daar 

worden de trainers, de ploegen, de 

trainingsmomenten, de wedstrijd –

kalender, zowat alles wat nodig is om 

het seizoen te starten kenbaar 

gemaakt.    

 

Contact 
SPORTIEVE LEIDING BIDAVO JEUGD: 

Tanghe Jean –Marie 

Tel: 0486 61 24 20  

 jeanmarie.tanghe@hotmail.com

 

BIDAVO JEUGD : 

Verheye Geert 

Tel: 0479/52.57.72 

 verheye.geert@skynet.be

 

BIDAVO SECRETARIAAT: 

Zomertij 5, 8501 Heule 

 

 www.bidavo.be

www.facebook.com/bidavo 

 jeugdbestuur.bidavo@gmail.com

 

Sporthal Ter Biezen 

Heulsestraat 82, 8501 Bissegem 
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mailto:verheye.geert@skynet.be
http://www.bidavo.be/
mailto:jeugdbestuur.bidavo@gmail.com


 

We zien de laatste tijd steeds vaker 

in de kranten en op tv onze ‘Yellow 

Tigers’ verschijnen. Dit is de 

nationale damesvolleybalploeg. 

Droom jij ook om ooit bij die ploeg te 

spelen dan is het hoog tijd om eraan 

te beginnen…  

Volleybal is een ongelooflijk toffe 

sport. Je beweegt veel, je springt, je 

valt, je loopt… en ook je krijgt er 

heel wat toffe vriendinnen bij. 

Volleybal is dé ploegsport bij uitstek. 

Samen met je teammaatjes zorg je 

ervoor dat jouw ploegje draait. Dit 

doe je onder begeleiding van een 

toffe trainer die jou met veel 

enthousiasme en geduld alles zal 

aanleren. En soms zal het een beetje 

puffen en zweten zijn, want 

volleybal is best een moeilijke sport. 

Maar samen met je vriendinnen en 

de trainer zal het uiteindelijk toch 

lukken.  

Je zult erg trots zijn tijdens je eerste 

wedstrijd, je eerste gemaakte punt, 

je eerste overwinning… 

I love volleybal 

Je krijgt van ons een aansluitings- 

kaart die je moet laten invullen door 

je ouders. Ook moet je een kort 

bezoekje brengen bij de huisarts. De 

ingevulde en ondertekende 

aansluitingskaart bezorg je terug aan 

je trainer of het secretariaat. Deze 

kaart gaat dan naar de volleybalbond. 

Van zodra je ouders het lidgeld 

betaald hebben, ben je officieel lid 

van de club en kan je deelnemen aan 

de trainingen en de wedstrijden. 

 

 

Lid worden 

Eens proberen 
Twijfel je nog een beetje, dan kan je 

altijd een keertje komen proeven van 

de sfeer tijdens een training.  

Jeugdreeksen 

In welke jeugdploeg je zal spelen 

wordt bepaald door je leeftijd. 

U11 – Preminiemen : 6 tot 11 jaar 

U13 – Miniemen : 12 tot 13 jaar 

U15 – Kadetten : 14 tot 15 jaar 

U17 – Scholieren : 16 tot 17 jaar 

Vanaf 18 jaar speel je niet meer mee 

met de jeugd, maar mag je over naar 

de ‘grote’ ploegen. 

Mocht de trainer zien dat je een 

supertalent bent, dan kan na overleg 

met je ouders, eens in een hogere 

categorie getest worden. 

Lidgeld 
Het lidgeld wordt bepaald volgens de 

categorie en begint van €70 voor de 

jongsten tot €125 voor de oudsten. 

Vanaf twee leden van hetzelfde gezin 

krijgt het tweede lid 10% korting. 


