BELEVING & SPORTONTWIKKELING – MUAYTHAI
KWALIFICATIETRAJECT JEUGD - 2021
Dit kwalificatietraject is specifiek bedoeld voor BKBM²O leden met een geldige licentie en Belgisch
paspoort, die op datum van het toernooi 2021 minstens 10 jaar oud zijn en niet ouder dan 17 jaar.
De hieronder genoemde meet- en voorbereidingsmomenten zijn onder voorbehoud van eventuele
organisatorische wijzigingen. Wenst u op de hoogte te blijven?
Volg de IFMA Belgium pagina op facebook
Schrijf u in voor de BKBM²O nieuwsbrief
Bezoek onze website www.bkbmo.be

1. Doel
Promotie en ontwikkeling van Muay Thai onder de Belgische jeugd.
De nationale trainers trachten een toekomstgericht ontwikkelingskader aan te bieden.
De geselecteerde teamleden zullen individueel en als groep bijgestaan worden in hun sporttechnische
en cognitieve ontwikkeling waarbij zij de kans krijgen om te proeven van het allerhoogste competitie
niveau binnen onze sporttak.
2. Organogram
IFMA Belgium is een onderdeel van BKBM²O met daaronder een Vlaams en Waals luik.

SCHEMA 1: Organogram – IFMA Belgium structuur m.b.t. jeugd
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3. IFMA coördinator
Chris Wauters is verantwoordelijk voor de administratieve kant van IFMA Belgium. Hij is het
verbindingspunt tussen de Vlaamse en Waalse kant en zorgt voor de communicatie tussen beiden
m.b.t. het kwalificatie – en ontwikkelingstraject. Daarnaast neemt hij ook de correspondentie met
IFMA zelf voor zijn rekening.
Contact: ifma@bkbmo.be
4. Nationale trainers
De nationale trainers zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van een
uniform kwalificatietraject langs zowel de Vlaamse als Waalse kant. Daarnaast staan zij in voor de
sporttechnische en cognitieve ondersteuning van hun team in voorbereiding op het toernooi.

4.1. Vlaanderen
Vincent Gloris is verantwoordelijk voor de selectie langs de Vlaamse kant.
Contact: vincent_gloris@hotmail.com
4.2. Wallonië
Sébastien Gerson is verantwoordelijk voor de selectie langs de Waalse kant.
Contact: irongym@live.be
4.3. Assistent(en) selectieprocedure
De nationale trainer is vrij in het al dan niet aanstellen van een geschikte assistent tijdens de
selectieprocedure. Een assistent zal echter enkel een adviserende rol krijgen.
De uiteindelijke beslissing wordt genomen door de nationale trainer(s).

4.4. Assistent trainer(s)
De nationale trainer is vrij in het al dan niet aanstellen van een geschikte assistent tijdens de
voorbereidende trainingsmomenten. Het is niet de bedoeling dat trainers en/of begeleiders op
eigen initiatief deelnemen aan de trainingen. Dit kan wel op verzoek van de nationale trainer.

Voorwaarden om als assistent te kunnen fungeren:
- Minstens 10 jaar relevante ervaring kunnen aantonen in onze specifieke sporttak
- Of beschikken over kennis die een meerwaarde kan betekenen in de voorbereiding
- Relevante ervaring/kennis kunnen aantonen binnen de jeugdcompetitie
- Affiniteit hebben met de sportspecifieke stijl Muaythai
- Van goed gedrag en zeden zijn
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5. Meetmomenten – selectietraining
De selectie gebeurt in verschillende fases langs de Vlaamse en Waalse kant.
Op een gemeenschappelijk meetmoment stellen de Vlaamse en Waalse nationale trainer in onderling
overleg de Belgische selectie samen. Nadien zullen zij ieders hun eigen selectie ter goedkeuring
voorleggen aan hun eigen voorzitter en indien nodig aan de raad van bestuur. VKBM²O voor
Vlaanderen en LFBM²O voor Wallonië.
Materiaal van de deelnemers
GELDIGE BKBM²O LICENTIE BIJ U HEBBEN.
Elke deelnemer zorgt steeds voor eigen materiaal.
Propere kledij, loopschoenen, springtouw, scheenbeschermers, handschoenen,
bandages, elleboogbeschermers, bitje, tok, helm, (lichaamsbeschermer is een
meerwaarde!).
Zonder bitje, tok of helm kan men niet deelnemen aan de sparring.

5.1. Preselectie
De preselecties zijn open voor iedereen, ongeacht het niveau.
Met als voorwaarde dat men in het bezit is van een geldige BKBM²O licentie.
De preselecties hebben als doel om Muay Thai te promoten onder de Belgische jeugd en
aandacht te vestigen op de vereiste sportspecifieke vaardigheden in deze sporttak.
Daarnaast vormen de preselecties ook een voorbereiding op de selectietrainingen.
De jeugd en hun trainers kunnen op deze manier een beter beeld krijgen van de vereiste
vaardigheden en een inschatting maken waar men nog extra aan moet sleutelen.
Aanwezigheid op 1 van de preselecties is vereist om te mogen deelnemen aan de daarop
volgende selectietraining(en).
Omwille van Covid-19 werden geen nieuwe pre-selecties georganiseerd.
DATUM

PLAATS

UUR

ADRES

DATUM

PLAATS

UUR

ADRES

1
2

1
2
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5.2. Selectietraining 1 & 2
De selectietrainingen zijn niet open voor iedereen.
Voorwaarden
- Aanwezig geweest zijn op één van de preselecties (zorg dat je geregistreerd werd).
- Aantoonbare competitie ervaring is vereist (minimum 2 partijen).
- In het bezit zijn van een geldige licentie.
Het niveau van de sportspecifieke vaardigheden zal bij deze trainingen omhoog getrokken.
worden t.o.v. de preselecties.
Indien de groep te groot is bestaat de mogelijkheid dat de nationale trainer na de eerste
selectietraining reeds een grove eerste selectie maakt. Mocht dit het geval zijn dan zal elke
deelnemer hiervan op de hoogte gesteld worden.
Omwille van Covid-19 werkt men verder met de selectie van 2020.
DATUM

PLAATS
Regio Antwerpen
Regio Antwerpen

UUR

CLUB

DATUM

PLAATS
Wallonië
Wallonië

UUR

CLUB

3
4

3
4

5.3. Gezamenlijke selectietraining
De gezamenlijke selectietraining is een gesloten training.
De Vlaamse en Waalse nationale trainer selecteren elk een groep jongeren die in aanmerking
komen voor een selectie. Beide groepen trainen samen in deze laatste gezamenlijke
selectietraining.
De nationale trainers zullen hier overlappingen m.b.t. categorieën bekijken, bespreken en in
overleg elk hun eigen voorlopige selectie bepalen.
Beide trainers leggen hun selectie voor aan de desbetreffende voorzitter ter goedkeuring i.f.v.
gedrag atleet, trainer, club alsook het beschikbaar budget.
Omwille van Covid-19 zal de gezamenlijke selectietraining niet doorgaan.

5.4. Afwezigheid (pre-) selectietraining
Afmelding dient op voorhand te gebeuren per e-mail naar ifma@bkbmo.be en de betrokken
nationale trainer vincent_gloris@hotmail.com of irongym@live.be met voorleggen van medisch
attest of andere documenten om uw gegronde aanwezigheid aan te tonen.
Alle andere vormen van afmelding worden niet aanvaard.
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SCHEMA 2: Basisschema – Overkoepelende selectieprocedure Vlaanderen en Wallonië

6. Meetmomenten – competitie
Er zijn geen verplichte competities waaraan men moet deelnemen.
De nationale trainer zal wel het wedstrijdrecord en de tegenstanders bekijken.

7. Voorbereidingsmomenten – nationale training
Na selectie voor het Belgisch nationale jeugdteam verwacht men aanwezigheid op de nationale
trainingen ter voorbereiding op het wereldkampioenschap.
Het Vlaamse en Waalse team bereiden zich apart voor maar komt 1 à 2 maal samen voor een
gezamenlijke training of organiseren een gemeenschappelijk trainingskamp.
Locaties, data, tijdstip en frequentie worden in onderling overleg tussen de nationale trainer, de
geselecteerden en hun trainers/ouders bepaald. Wanneer men er niet uitkomt ligt de eindbeslissing
steeds bij de betrokken nationale trainer.
Voorbeeld 2018 Vlaanderen
PLAATS
UUR
CLUB
Gent – seminar Liam Harrison
14.00-16.00 Gladiators Gent
Merksem
10.00-12.00 The Bulldogs
Merksem
10.00-12.00 The Bulldogs
Sint-Niklaas
12.00-14.00 The Falcons
Merksem – Privé pads
16.00-21.00 The Bulldogs
Eppegem - gezamenlijke
19.30-21.00 Team K-oss
Merksem
14.00-16.00 The Bulldogs
Merksem
10.00-16.00 The Bulldogs
Sint-Niklaas
12.00-14.00 The Fighters Academy
Berlare + start trainingskamp
10.00-12.00 Mahanakhon
Verblijf Oud-Turnhout in tenten.
Activiteiten: theorie wai kru, IFMA regels, afspraken, bekijken video’s, …
Sparringsessie in NL, wai kru praktijk, looptraining, zwemtraining, Muay Thai training,…
11 22/07/2018
Merksem – Waterloo - Brasschaat
12.00-14.00 Bulldogs - Zegening - Cryosauna
*Dit waren de vastgelegde data. Daarnaast werden er nog tal van privétrainingen gepland tussen de atleten
en de nationale trainer.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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DATUM
31/03/2018
02/04/2018
15/04/2018
29/04/2018
19/05/2018
09/06/2018
16/06/2018
01/07/2018
07/07/2018
15/07/2018
16/07/2018
17/07/2018

8. Selectieprocedure
8.1. Wie selecteert het team?
De nationale trainers selecteren elk hun eigen team. Daar waar overlappingen zijn zullen zij in
overleg op de (5de) selectietraining tot een gezamenlijk besluit komen m.b.t. deze atleten.
Assistenten, de coördinator, de voorzitter of RvB selecteert niet. Assistenten kunnen bij de 3de
en 4de selectietraining een adviserende rol hebben. De voorzitter en eventueel indien nodige de
RvB keurt de selectie goed na voorlegging/motivering van de nationale trainer.

8.2. Voorwaarden voor selectie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Geldige BKBM²O licentie
Medisch geschikt bevonden zijn voor competitiesport
Aanwezigheid op één van de preselecties + de 3 aansluitende selectie trainingen
Wedstrijdervaring kunnen aantonen
De Belgische nationaliteit bezitten en in het bezit van een geldige reispas
De trainer wil zich engageren om zijn atleet voor te bereiden
De atleet kan aanwezig zijn op de nationale trainingen
De atleet krijgt toestemming van zijn ouders/voogd
9. De atleet heeft geen vliegangst of andere problematieken waardoor een verplaatsing naar
het buitenland moeilijk zou zijn.

8.3. Indeling atleten
De nationale trainer zal tijdens de eerste selectietraining (3) een onderscheid maken onder de
deelnemers op basis van onderstaand principe:
Beginnende Muaythai atleet (maakt geen kans op selectie)
•
Heeft weinig tot geen (Muay Thai) wedstrijdervaring.
•
Beheerst de basistechnieken onvoldoende om deze vlot om te kunnen zetten in combinaties en
sparring.
•
Ontbreekt aan technisch inzicht bij sparring.
Beloftevolle Muaythai atleet (maakt uitzonderlijk kans op selectie)
•
Heeft beperkte (Muaythai) wedstrijdervaring
•
Beheerst de basistechnieken
•
Toont leergierigheid
•
Neemt nieuwe technieken snel op en staat open voor bijsturing waardoor hij/zij op korte termijn
trainbaar is m.a.w. progressie op korte termijn is mogelijk.
•
Toont karakter en doorzettingsvermogen bij sparring.
Ervaren Muaythai atleet (maakt kans op selectie)
•
Heeft aantoonbare (Muaythai) wedstrijdervaring
•
Beheerst de basistechnieken
•
Kan vlot combinaties uitvoeren met aandacht voor houding, timing, dekking, …
•
Heeft technisch inzicht tijdens sparringsessies

Naast de voorwaarden en enkele parameters maken de nationale trainers hun selectie a.d.h.v.
het FIT-profiel tijdens de gemeenschappelijke selectietraining (5).
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8.4. FIT-profiel van de Muaythai atleet
1.

FYSIEK
De volgende elementen worden geïnventariseerd en beoordeeld:
•
•
•
•
•

2.

Lichaamslengte in verhouding tot de gewichtscategorie
Conditie
Kracht
Snelheid
Blessuregevoeligheid

INTELLIGENTIE
Deze component groepeert alles wat niet thuis hoort onder het fysieke of
technische aspect.
•
•
•
•
•
•
•

•
3.

Creativiteit
Doorzettingsvermogen
Concentratievermogen
Vatbaarheid voor kritiek op eigen prestaties
Zelfvertrouwen
Leergedrag
Muay Thai-intelligentie
Omgaan met tactieken

TECHNIEK
De volgende elementen worden beoordeeld:
•
•
•
•
•
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Uitvoering van basistechnieken: clinch controle, clinch bevrijdingen, directe
stoot, hoek, opstoot, elleboog, lowkick, middeltrap, hoge trap, frontkick en knie.
Uitvoering van combinaties van basistechnieken met oog voor eigen
positionering, timing, houding, dekking
Uitvoering van combinaties m.b.t. aanval, verdediging en overnames met oog
voor eigen positionering, timing, houding en dekking.
Algemene lichaamshouding
Technisch inzicht tijdens een sparring

FIT-PROFIEL MUAYTHAI ATLEET
KWALIFICATIETRAJECT JEUGD – 2019

ACHTERNAAM:

VOORNAAM:

LENGTE:

GEWICHT:

GEBOORTEDATUM:

CATEGORIE WK:

VOLDAAN

VOORWAARDE(N)
Geldige BKBM²O licentie (minstens 6 maanden aangesloten)
Medisch geschikt bevonden voor competitiesport
Aanwezig op (pre-) selectietrainingen

Sessie
1
2
3
4
5

Belgische nationaliteit
Geldig reispaspoort
Trainer wil zich engageren
Atleet kan aanwezig zijn op de nationale trainingen
Toestemming van ouders/voogd
Heeft geen vliegangst of andere waardoor de verplaatsing naar Thailand moeilijk is
Wedstrijdervaring totaal
WIN – LOSE - DRAW

Record 2018-2019

EXTRA NOTA’S m.b.t. ervaring/titels:
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FYSIEK
TEST

MOTORISCHE EIGENCHAP

PRESTATIE

EENHEID

PRESTATIE
PROFIEL

Sit and reach
Adductie test
Bilateral broad jump
Single leg lateral broad
jump LEFT
Single leg lateral broad
jump RIGHT
Seated medicine ball
chest pass
Medicine ball rotational
throw LEFT
Medicine ball rotational
throw RIGHT
Medicine ball overhead
toss
1 minute push up
1 minute plank
Beep test

LENIGHEID
LENIGHEID
LOWER BODY EXPLOSIVITEIT

Centimeter

LOWER BODY EXPLOSIVITEIT

Meter

Research

LOWER BODY EXPLOSIVITEIT

Meter

Research

UPPER BODY EXPLOSIVITEIT

Meter

Research

UPPER BODY EXPLOSIVITEIT

Meter

Research

UPPER BODY EXPLOSIVITEIT

Meter

Research

UPPER BODY EXPLOSIVITEIT

Meter

Research

UPPER BODY PUSH ENDURANCE
CORE ENDURANCE
MAXIMAL AEROBIC SPEED

Aantal
Minuten
Km/u

Research
Meter

NOTA’S BLESSUREGEVOELIGHEID:

INTELLIGENTIE
EIGENSCHAP
Doorzettingsvermogen
Concentratievermogen
Leergedrag
Vatbaarheid voor kritiek op
eigen prestaties
Zelfvertrouwen
Muaythai-intelligentie
Omgaan met tactieken
NOTA’S INTELLIGENTIE
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UITSTEKEND

BOVEN
GEMIDDELD

GEMIDDELD

ONDER
GEMIDDELD

LAAG

TECHNIEK
EIGENSCHAP

UITVOERING
Basis stoottechnieken
Directe stoot
Hoek
Opstoot
Basis elleboogtechnieken
Horizontaal
Diagonaal opwaarts
Diagonaal neerwaarts
Achterwaarts
Basis traptechnieken
Lowkick
Middelkick
Highkick
Frontkick
Knie
Basis clinchtechniek
COMBINATIES
Positionering t.o.v. tegenstander
Timing
Aandacht voor dekking
Vloeiende uitvoering
Vloeiende overnames
SPARRING
Technisch inzicht
Tactiek kunnen omzetten
Reactievermogen
Zuiverheid van technieken
Aanval
Verdediging
Controle clinch
Verdediging clinch
NOTA’S TECHNIEK
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LAAG

ONDER
GEMIDDELD

GEMIDDELD

BOVEN
GEMIDDELD

UITSTEKEND

9. Deelname buiten selectie (DBS)
Vanaf 2019 ken een DBS steeds bekeken worden door de betrokken nationale trainer.
Een deelname op dit niveau moet ALTIJD verantwoord zijn en kan enkel toegestaan worden als de
atleet hiervoor zowel mentaal als fysiek klaar voor is.

9.1. Wie komt in aanmerking voor DBS?
-

De atleet was aanwezig op alle (pre-) selectietrainingen.
De atleet werd geselecteerd voor deelname aan de gezamenlijke selectietraining.
De atleet voldeed aan de criteria maar werd niet geselecteerd wegens beperkt budget.
De atleet was gewettigd afwezig op de (pre)-selecties en kon zich daarom niet bewijzen.

9.2. Wie komt niet in aanmerking voor DBS?
-

Een atleet die ongewettigd afwezig was op één van de (pre-)selectietrainingen.
Een atleet die wenst deel te nemen in een categorie waarin reeds iemand geselecteerd is.

9.3. Aanvraag DBS
De aanvraag dient te gebeuren maximaal 4 weken na bekendmaking van de selectie.
DOCUMENTEN AANVRAAG DBS
Volgende documenten dient u toe te voegen bij uw aanvraag voor DBS:
- Aanvraagformulier
- Document ouderlijke toestemming
- Kopie ID + reispas
- Nuttige bijlagen bv. video’s, uitslagen, …

Bovenstaande documenten bezorgt u gebundeld in 1 mail aan:
- De het bestuur (ter controle)
- De betrokken nationale trainer (Vlaanderen of Wallonië)
Het DBS aanvraagformulier kan u per mail opvragen bij de IFMA coördinator.
De nationale trainer kan eventueel verzoeken om een fysieke/sportspecifieke test af te leggen.
De beslissing zal voorgelegd worden aan de voorzitter en indien nodig aan het bestuursorgaan.
U mag een definitieve beslissing verwachten binnen 4 weken na de aanvraag.
De definitieve beslissing word medegedeeld per mail door de betrokken nationale trainer.
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9.4. Akkoord met DBS
U ontvangt een bevestiging voor deelname per e-mail.
Vanaf dit moment bent u een volwaardig lid van het nationale team.
U wordt verwacht contact op te nemen met de nationale trainer om up-to-date gebracht te
worden i.v.m. reeds vastgelegde trainingen en infomomenten.
Op deze data bent u verplicht aanwezig.
Een atleet die onder het DBS statuut deelneemt is verplicht om een eigen trainer mee te
nemen met voldoende kennis en kunde om hem/haar te begeleiden op dit evenement.
Voor de nodige informatie m.b.t. boekingen, data, kledij ect. kan u zich wenden tot de
IFMA coördinator.

9.5. Niet akkoord met DBS / twijfel
Wanneer de nationale trainer een deelname niet goedkeurt of als er twijfels zijn dan zal hij het
dossier samen met zijn bedenkingen overmaken aan het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan maakt dan een definitieve eindbeslissing.
U ontvangt de definitieve eindbeslissing per mail.

9.6. Kosten DBS
Deelname buiten selectie betekend dat de atleet zelf zal instaan voor alle kosten.
Denk hierbij aan:
reiskosten, transportkosten, verblijfskosten, eten, drinken, verplichte aankoop
wedstrijdmateriaal ect…
- Reiskosten
- Transportkosten
- Verblijfskosten
- Eten
- Drinken
- Aankoop teamkledij
- Verplichte aankoop wedstrijdmateriaal
- Inschrijvingsgeld
- Kosten trainingskamp
Voor meer informatie m.b.t. tot de kosten kan u zich wenden tot de IFMA coördinator.

| VERSIE: 31/06/2021

AANVRAAGFORMULIER DEELNAME BUITEN SELECTIE
KWALIFICATIETRAJECT JEUGD – 2021

ACHTERNAAM:

VOORNAAM:

LENGTE:

GEWICHT:

GEBOORTEDATUM:

CATEGORIE WK:

VOLDAAN
JA

VOORWAARDE(N)
Geldige BKBM²O licentie (minstens 6 maanden aangesloten)
Medisch geschikt bevonden voor competitiesport
Aanwezig op (pre-) selectietrainingen

NEE

Sessie
1
2
3
4
5

Belgische nationaliteit
Geldig reispaspoort
Trainer wil zich engageren
Atleet kan aanwezig zijn op de nationale trainingen
Toestemming van ouders/voogd
Heeft geen vliegangst of andere waardoor de verplaatsing naar Thailand moeilijk is
Wedstrijdervaring totaal
WIN – LOSE - DRAW

Record 2018-2019

MOTIVEER WAAROM DE ATLEET EEN PLAATS HEEFT OP HET WK
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OUDERLIJKE TOESTEMMING DEELNAME BUITEN SELECTIE
KWALIFICATIETRAJECT JEUGD – 2021

NAAM OUDER/VOOGD:
GSMNUMMER:
EMAILADRES:

Gelieve onderstaande tekst schriftelijk aan te vullen en te ondertekenen.
Hierbij geef ik als ouder/voogd mijn zoon/dochter …………………………………………………………………………………..
toestemming om deel te nemen aan het wereldkampioenschap Muay Thai dat door zal gaan in Antalya,
Turkije van …./…./……. t.e.m. …./…./……. .
Wij zijn op de hoogte dat de kosten die hieraan verbonden zijn voor eigen rekening zijn en dat deze niet
worden gedragen door BKBM²O.

Handtekening ouder/voogd

Ondertekend te, ……………………………..
Op datum van, ………………………………..
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10. Meereizende trainers/begeleiders
Trainers en ouders kunnen steeds meereizen op eigen kosten.
Meer informatie m.b.t. locatie, data ect. kan men opvragen bij de IFMA coördinator.

10.1.

Ouders
Verblijf in hetzelfde hotel is niet altijd mogelijk i.v.m. de bezetting en kan qua prijs sterk
oplopen. Wij raden dan ook aan om een hotel in de buurt te boeken.
Voor ouders is het belangrijk te weten dat deze reis geen vakantie is voor hun kind.
U bent meer dan welkom om dit avontuur samen met uw kind te ervaren.
U kan zelf vrij genieten van de omgeving zoveel als u maar wil.
Hou er wel rekening mee dat uw kind niet volledig vrij is om te doen wat hij/zij wil.
Zo zijn er de nodige trainingen, openingsceremonie, opleidingen georganiseerd door
IFMA, verplichte rustmomenten en ook eten de kinderen en de trainers apart in de door
IFMA voorziene eetzaal.

10.2.

Trainers
De nationale trainer kan toestemming verlenen aan de eigen trainer van een atleet om
mee te reizen als coach. Dit is echter geen verworven recht.
Indien de eigen trainer mee gaat als coach dienen hierrond op voorhand de nodige
afspraken gemaakt te worden met de nationale trainer.
Daarnaast moet de eigen trainer ook een kamer boeken in het door IFMA voorziene hotel
om aan zijn toegangsbadge te geraken. Hou hierbij rekening met hogere kosten.
Als er geen eigen trainer aanwezig is zullen indien mogelijk beide nationale trainers
(Vlaanderen & Wallonië) in de hoek staan of een andere aanwezige trainer met de
benodigde toegangsbadge. Hou er rekening mee dat bij overlappingen de nationale
trainer niet altijd voor iedereen beschikbaar kan zijn.
Enkel trainers met voldoende ervaring en kennis kunnen de toestemming krijgen om
mee te reizen als coach.
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11. Teamkledij
De teamkledij draagt elke atleet bij elke officiële uitstap en op het evenement zelf.
Zowel voor Vlaanderen als Wallonië is de outfit dezelfde.

11.1.

Basis set teamkledij
De basis teamkledij word voorzien door de VKBM²O en LFBM²O voor alle geselecteerde
teamleden en nationale trainers.
Teamleden die buiten selectie deelnemen en meereizende trainers die mee aan de ring
zullen plaatsnemen dienen zelf een basis set teamkledij aan te kopen.
AFBEELDING
Trainingsvest
Lange trainingsbroek
T-shirts
Korte broek
Polo (nationale trainer)

11.2.

AANTAL
1
1
2
1
1

BESCHIKBARE MATEN

PRIJS

Mogelijkheid tot extra bestelling
Bijbestellen van extra stuks uit de basis set is mogelijk op eigen kosten.
Deze bestelling gebeurd samen met deze van de basis set.
De betaling dient op voorhand voldaan te worden.
Ook is het mogelijk om volgende extra items te bestellen.
AFBEELDING

11.3.

BESCHIKBARE MATEN

Mogelijkheid tot bestelling voor meereizende supporters
Meereizende supporters kunnen indien gewenst een team T-shirt bestellen.
Deze bestelling gebeurd samen met deze van de basis set.
De betaling dient op voorhand voldaan te worden.
Alle andere kledij is voorbehouden voor het nationale team.
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PRIJS

