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Aanbod 

In onze club bieden we baseball en softball aan voor verschillende leeftijden en niveaus. Het motto 

van onze club is dan ook “speelkansen en spelplezier voor iedereen”. Bij ons kan je terecht voor het 

onderstaande aanbod: 

1) Baseball  

o Beeball: 5 – 9 jaar, ♂ en ♀ 

o Miniemen: 10 – 12 jaar, ♂ en ♀ 

o Cadetten: 13 – 15 jaar, ♂ en ♀ 

o Senioren: 16 - … jaar, ♂  

 

2) Softball 

o Dames Fastpitch: 13 - … jaar, ♀ 

o Heren Fastpitch: 14 - … jaar, ♂ 

o Coed Slopitch: 16 - … jaar, ♂ en ♀ 

 

3) Recreatief 

o Recreanten: 14 - … jaar, ♂ en ♀ 

Trainingen 

Onze sport is een zomersport, wat betekent dat de competitie gespeeld wordt van april tot oktober. 

Om goed voorbereid te zijn op het seizoen, starten we reeds met trainen in januari. Door de koude 

tijdens de wintermaanden, zijn onze trainingen daarom opgedeeld in deels binnen trainingen 

(voorbereiding – januari – maart) en deels buitentrainingen (april – oktober). 

1) Binnen trainingen  

o Locatie: De Sporthal, Heist-op-den-Berg 

o Periode: januari – maart 

o Wanneer: zondagen van 13u tot 19u 

De uur-indeling wordt jaarlijks herbekeken en is afhankelijk van ploegen, in 2023 

hanteren we volgend schema:  

 

Team Uur 

Beeball 13.00u – 14.30u 

Miniemen 
Kadetten 

13.00u – 14.30u 

Baseball senior en recreanten 14.30u – 16.00u 

Softbal dames 16.00 – 17.30u 

Slowpitch  17.30u tot 19.00u 
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2) Buiten trainingen 

o Locatie: terrein Afterburners, Sporthal De Lichten, Booischot (Kloosterveldstraat 7) 

o Periode: april – eind september/begin oktober 

o Wanneer: dag- en uurindeling wordt jaarlijks herbekeken  

In 2022 hanteren we volgend schema:  

Dag Team Uur 

Maandag /  
Op maandag worden er 
preventietrainingen voor alle leden 
voorzien 

20.00u – 21.00u 

Dinsdag 
(JEUGD) 

Beeball 18.30u – 19.30u 

Miniemen 18.30u – 20.00u 

Kadetten 19.30u – 21.15u 

Woensdag Dames Fastpitch 18.30u – 20.30u 

Heren Fastpitch – eventueel catch en 
pitch training 

20.00u – 21.00u 

Donderdag Slowpitch 18.30u -20.30u 

Baseball senioren 20.00u – 22.00u 

Vrijdag Recreanten 19.00u – 20.30u 

 

3) Extra trainingen voor onze jeugd (Beeball, miniemen en cadetten)  

De langere winterstop is niet ideaal voor onze jeugd. Daarom organiseren we tijdens de 

wintermaanden november en december voor deze ploegen extra wintertrainingen. Zo kunnen 

diegene die overgaan naar een volgende groep al mee integreren en blijven ze ook meer hun 

spelritme behouden.  

Deze trainingen gaan steeds door op zondag. Verdere uurregeling en locatie wordt later op het 

seizoen meegedeeld. 

Wedstrijden 

Aangezien onze sport een zomersport is, loopt de competitie van april tot september/begin oktober. 

In de zomermaand juli wordt er voor de meeste ploegen een korte zomerstop van ongeveer 2 weken 

voorzien. Ook wordt er rekening gehouden met de examens, waardoor er ook in juni vaak een 

‘examenstop’ is. Voor de meeste ploegen is de competitie wekelijks. Voor de slowpitchploeg is dit 

om de 2 of 3 weken. De kalender van alle competities wordt door de Vlaamse Base-en Softball liga 

opgesteld en verschijnt in februari/maart.  
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Overzicht wedstrijdmomenten:  

Team Dag Geschat uur Info 

Recreanten 
Beeball 

  Sporadische deelname 
aan recreatieve 
tornooien 

Miniemen Zaterdag 10.00u – 12.00u Zomerstop in juli 
(ongeveer 2 weken) 

Kadetten Zondag  10.00u – 12.00u Examenstop in juni + 
korte zomerstop in juli 

Slowpitch Zaterdag  12.00u – 16.30u 2 wedstrijden per 
speeldag – 2 
wekelijkse matchen 

Fastpitch dames Zondag 14.00u – 16.00u  Examenstop in juni 

Baseball senior Zondag 14.00u – 16.00u  

 

Kantineshiften 

Tijdens onze wedstrijden wordt er ook kantine voorzien. Hiervoor werken we met kantineshiften die 

in het begin van het seizoen worden opgesteld volgens een kantinekalender (een team doet kantine 

voor een ander team). We rekenen op de clubspirit van de verschillende teams dat deze shiften vlot 

verlopen en dat iedereen zijn steentje bijdraagt. 

Communicatie 

o Intern binnen de club wordt de communicatie meestal gevoerd via e-mail. 

o Binnen elke ploeg wordt een vrijwilliger aangeduid als ploegverantwoordelijke, deze verzorgt 

de communicatie in verband met wedstrijden, trainingen, … Deze is tevens ook de verbinding 

in communicatie met het bestuur van de club. 

o Intern binnen de ploeg wordt de communicatie meestal gevoerd via Messenger en/of 

Whatsapp. 

o Voor alle communicatie met de club: info@afterburners.be of spreek gerust 1 van de 

bestuurders aan naast het veld   

Materiaal 

Algemeen 

o De club voorziet alle materialen zoals: handschoenen voor beginners, ballen, bats, helmen en 

andere beschermingsmaterialen. 

o Handschoen: we adviseren dat de speler op termijn een handschoen koopt, aangezien dit 

zeer persoonlijk is. Dit is te vergelijken met schoenen die naar je voet zetten    
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Wedstrijduitrusting:  

o Schoenen: Baseballschoenen of voetbalschoenen  

 Jeugd, Slowpitch en Recreanten verplicht met plastiek toppen 

 Senioren Baseball en Fastpitch mogen spelen met ijzeren toppen 

o Zwarte kousen 

o Een witte baseballbroek (3/4 e of volledig lange broek) 

o Zwarte riem 

o Wedstrijdshirt wordt door de club verzorgd. De jeugd kan een shirt lenen, de senioren kopen 

dit aan via de club. 

o Indien er een ondershirt wordt aangedaan (vb bij kouder weer), dan dient dit zwart te zijn. 

o Petje, te kopen via de club (20 Euro)  

Winkels 

Er zijn 3 winkels in de buurt waar deze kledij aangekocht kan worden: 

1) The Cage: Antwerpen 

2) Covee: Papendrecht (Nederland) 

3) Forelle: Roermond (Nederland)  

Promokledij 

Afterburners promotiekledij: 1 maal per jaar wordt er ook de kans geboden aan de spelers om 

promotiekledij (t-shirts, sweaters, hoodies, …) aan te kopen via de club. Dit is meestal rond april. 

Lidgeld 

We proberen onze lidgelden zo laag mogelijk te houden. Daarom organiseren we doorheen het jaar 

verschillende evenementen (ontbijt, eetdag, braderij,..) om geld in het laatje te brengen. Een goede 

clubspirit staat centraal om deze evenementen tot een succes te maken en zo ook het lidgeld zo laag 

mogelijk te houden.  

Overzicht tarieven:  

Categorie Leeftijd Aansluiting euro 

Beeball 5 – 9 jaar 70 

Miniemen 10 – 12 jaar 140 

Cadetten 13 – 15 jaar 140 

Senior Fastpitch dames 13 – 99 jaar 180 

Senior Baseball 16 – 99 jaar 180 

Slowpitch 16 – 99 jaar 150 

Recreanten 14 – 99 jaar 100 

Basislid Iedereen 50 

 

Spelers die in 2 of meerdere ploegen spelen, betalen de duurste aansluitingskost  

Vanaf de 3e aansluiting binnen eenzelfde gezin krijgt dit gezin €50 korting 
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Lid worden 

o Aansluiten bij de club kan gedurende het volledige seizoen 

o Je kan altijd vrijblijvend 3 trainingen komen proberen zonder enige verplichting tot 

inschrijving. Zo kan je kijken of de sport écht iets voor jou is. In deze 3 keer kan je ook 

verschillende teams proberen. 

o Voor meer specifieke info kan je altijd mailen naar info@afterburners.be. 

 

Inschrijven 

o Inschrijven gebeurt online via: https://app.clubbase.io/signup/8bd2fca4-b3a7-429a-9774-

ddbc83dc0be2 

o Heb je graag een ingevuld document voor het ziekteverzekeringsfonds? Mail dit even naar 

info@afterburners.be en dan wordt dit in orde gebracht 

o Na inschrijving krijg je een betaaluitnodiging via mail. Inschrijvingsgeld wordt overgeschreven 

op de clubrekening: BE29 7330 1079 9564 

Pas na invullen van het inschrijvingsformulier en het betalen van het inschrijvingsgeld, is de 

inschrijving compleet. 
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