
 

Checklist wedstrijden 

✔ Voldoende drinken ˎ 
● Water of sportdranken 

✔ Eten ƣ 
● Voor de wedstrijd: middageten. Bij uitwedstrijden neem je best je boterhammen mee. 
● Tijdens de wedstrijd: iets kleins, zoals een banaan of koekjes 
● Eet makkelijk verteerbaar voedsel! 

✔ Bij koud weer: warme kleren! ❄ 
● Als je op de bank zit bij koud weer, kleed je je best goed warm aan. Neem bijvoorbeeld een 

joggingbroek mee voor over je wedstrijdbroek of een (Twins)trui voor over je jersey. Voorzie 
ook een regenjas voor als het regent. 

● Indien je in het veld staat, mag je je trui/regenjas/windjacket aanhouden. Wanneer je aan 
slag komt, moet je die uitdoen zodat je rugnummer zichtbaar is. 

✔ Bij warm weer: zonnecrème! ŏ 
● Gebruik in de zomer zonnecrème met de nodige SPF factor. 
● Zorg voor een pet en zonnenbril. 

✔ Je goed humeur! Plezier hebben tijdens de wedstrijden!  

✔ Uniform 
● Jersey 
● Rood ondershirt (bv. UnderArmour, Mizuno, Nike, …) 
● Grijze broek 
● Rode sokken 
● Rode riem 
● Cleats (baseballschoenen) of voetbalschoenen. Bij slowpitch zijn enkel cleats met 

rubberen/plastieken toppen toegelaten. Bij baseball zijn ijzeren toppen ook toegelaten. 
● Pet 
● Handschoen. Als je geen eigen handschoen hebt, mag je eentje van de club gebruiken. We 

raden wel aan om zo snel mogelijk je eigen handschoen te kopen. 
● Batting gloves (als je die hebt) 
● Bat (als je die hebt) 

✔ Douchegerief ю 
● Bij de meeste clubs is er de mogelijkheid om na de wedstrijd te douchen. Als je dit wilt, 

moet je je eigen douchegerief meenemen. 



 

Checklist GAMES 

✔ Drinks ˎ 
● Water or sports drinks 

✔ Food ƣ 
● Before the game: eat your lunch. Bring your lunch with you if it is an away-game. 
● During the game: eat something small, like a banana or some cookies. 
● Eat easily digestible food! 

✔ Cold weather: warm clothes! ❄ 
● If you’re on the bench and it’s cold weather, put on warm clothes. For example, wear 

sweatpants over your baseballpants or wear a (Twins)hoodie over your jersey. Stay warm! 
Don’t forget to bring a raincoat in case it starts raining. 

● If you’re playing and in the field, you can wear your hoodie/raincoat/windjacket. As soon as 
you have to bat, you cannot wear them because your number has to be visible. 

✔ Warm weather: sunscreen! ŏ 
● Use sunscreen with a high enough SPF factor. 
● Bring your cap and sunglasses. 

✔ Good mood! Have fun during the games! 

✔ Uniform 
● Jersey 
● Red undershirt (e.g. UnderArmour, Mizuno, Nike, …) 
● Grey pants 
● Red socks 
● Red belt 
● Cleats (baseball shoes) or soccer shoes. For slowpitch, you can only use cleats with 

rubber/plastic tips. For baseball, it is allowed to wear cleats with metal tips. 
● Cap 
● Glove. If you do not have your own glove, you can borrow one from the club. We do 

recommend however to buy your own glove as soon as possible. 
● Batting gloves (if you have them) 
● Bat (if you have one) 

✔ Shower equipment ю 
● At most clubs, you have the possibility to take a shower after the game. If you want to do 

so, don’t forget to bring your shower equipment.  


