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1.1.1.1. INLEIDINGINLEIDINGINLEIDINGINLEIDING    
 
Mensen maken overal onderlinge afspraken: in het gezin, op school of op het werk en dus ook in 
een sportclub. Zonder degelijke afspraken vervallen we al snel in chaos.  
Deze afspraken of regels zijn er niet voor niets: zo weet iedereen wat wel en wat niet kan en kan 
men elkaar op deze afspraken/regels wijzen, sociale controle zeg maar.  
Beschouw deze Beschouw deze Beschouw deze Beschouw deze afsprakenafsprakenafsprakenafspraken    dan ook als een overeenkomst, bindend voor ieder lid van de club.dan ook als een overeenkomst, bindend voor ieder lid van de club.dan ook als een overeenkomst, bindend voor ieder lid van de club.dan ook als een overeenkomst, bindend voor ieder lid van de club.    
 
Basket is een ploegsport. Individuele klasse is belangrijk maar blijft ondergeschikt aan de 
onderlinge samenwerking tussen de spelers/speelsters op het veld en met diegenen die ernaast 
staan (trainers, ploegafgevaardigden, scheidsrechter, e.d.):  een ploegsport vraagt dus een ploegsport vraagt dus een ploegsport vraagt dus een ploegsport vraagt dus 
verantwoorverantwoorverantwoorverantwoordelijkheid van iedereen, zowel binnen als buiten het velddelijkheid van iedereen, zowel binnen als buiten het velddelijkheid van iedereen, zowel binnen als buiten het velddelijkheid van iedereen, zowel binnen als buiten het veld. De volgende gedragsregels 
zullen daar zeker positief toe bijdragen.  
 
Spelen bij BCTO betekent dat je hiermee instemt en dat je je eraan houdt. 
 
Opmerkingen:  
- In dit document wordt gesproken over ‘speler’, daarmee bedoelen we bedoelen natuurlijk 
speler/speelster. Idem voor ‘hij’ (hij/zij). 
- Voor een minderjarige speler wordt de speler en zijn ouder(s) bedoeld. 
 
 

2.2.2.2. UITGANGSPUNTENUITGANGSPUNTENUITGANGSPUNTENUITGANGSPUNTEN    
 

• Het doel van BCTO is basket aan te bieden aan zijn leden en dit zoveel mogelijk op 
eenieders niveau. 

• Lid zijn van BCTO is meer dan alleen basketten. Ieder lid van de club levert een extra 
bijdrage in welke vorm dan ook, ieder volgens zijn eigen mogelijkheden. 

• Leden van BCTO tonen respect voor medespelers, vrijwilligers van de club, 
tegenstanders, scheidsrechter en supporters ongeacht hun herkomst, huidskleur, 
geaardheid, geslacht, godsdienstige overtuiging, levenswijze enz… 

• De seniorleden van de club, de trainers en de ouders vervullen een voorbeeldfunctie voor 
de jongeren. 

• Pesten, bedreigingen en intimiderend gedrag zoals vloeken en schelden t.o.v. andere 
personen worden door de club niet getolereerd. 

• Leden van BCTO behandelen materiaal, velden en gebouwen met respect. 
• Leden van BCTO die herhaaldelijk de regels in deze afspraken schenden of die een zeer 

ernstige inbreuk tegen deze regels plegen, kunnenkunnenkunnenkunnen door het bestuur het lidmaatschap 
ontnomen worden of geschorst worden voor bepaalde tijd. Zulke beslissing is enkel 
mogelijk na overleg met train(st)er/coach en ploegverantwoordelijke en nadat het 
bestuur hierover met de speler in kwestie heeft gesproken. 

 

3.3.3.3. SPELERSSPELERSSPELERSSPELERS    
 
3.1 3.1 3.1 3.1 LidgeldLidgeldLidgeldLidgeld    
3.1.1. Bedrag 

• Het lidgeld wordt – zoals bepaald in de statuten - door de algemene vergadering van de 
vzw BCT Overijse vastgelegd.  

• Het lidgeld dient jaarlijks te worden betaald,  een voorschot van €100,00 dient op het 
einde van een vorige seizoen te worden betaald vóór 1 mei.         

• Bij niet-tijdige betaling zal de club de speler van de ledenlijst schrappen. Bij een latere 
(her)inschrijving kunnen de meerkosten doorgerekend worden aan de speler..  

• De inschrijving van de ploegen voor de competitie zal gebeuren op basis van de 
ledenlijsten zoals deze begin mei worden opgesteld. 



• Het lidgeld wordt in principe – ook niet gedeeltelijk -  terugbetaald. Terugbetaling is 
slechts mogelijk na een gemotiveerde vraag aan en een beslissing van het clubbestuur 
(bv. blessures, verhuis, enz…). 

3.1.2. Vrijstelling 
Het lidgeld dekt de kosten van het basketten (huur zaal, betaling trainer, aansluiting 
VBL., verzekering, materiaal, e.d. …). Er wordt dus enkel lidgeld gevraagd aan een spelend 
lid. Een niet-spelend lid (vrijwilliger) geniet van een vrijstelling. 

3.1.3. Maatregelen bij niet-betaling 
Zolang het lidgeld niet volledig betaald werd, kan het bestuur, in samenspraak met de 
trainer, de speler de deelname aan de trainingen en/of wedstrijden ontzeggen. De speler 
wordt hiervan door het bestuur ingelicht. 

 
3.2 3.2 3.2 3.2 KledijKledijKledijKledij    
3.2.1. Wedstrijdkledij 

• De club stelt aan de speler een wedstrijduitrusting ter beschikking. 
• Deze uitrusting blijft steeds eigendom van de club. 
• De club verwacht van iedere speler  dat hij deze wedstrijduitrusting behandelt als “een 

goede huisvader”. De speler meldt onmiddellijk iedere beschadiging of verlies. 
• Beschadigingen ten gevolge van een “abnormaal” gebruik of verlies, zullen door de 

speler worden vergoed. De materiaalverantwoordelijke van de club beoordeelt in 
samenspraak met de trainer of er sprake is van “abnormaal” gebruikt en rapporteert dit 
aan het bestuur. Het bestuur bepaalt het te vergoeden bedrag.  

• De wedstrijduitrusting mag door de speler alleen worden gedragen tijdens wedstrijden 
(vriendschappelijk, competitie of beker) maar niet tijdens trainingen of andere 
activiteiten buiten clubverband.  

• Aan de ter beschikking gestelde uitrusting mag niets worden gewijzigd, zonder 
voorafgaandelijke toestemming van de materiaalverantwoordelijke van de club.  

• Een speler die de club verlaat, levert onmiddellijk de ter beschikking gestelde uitrusting 
in bij zijn ploegverantwoordelijke (natuurlijk vooraf netjes gewassen). 

3.2.2. Trainingskledij 
• De outfit voor een training bestaat uit een T-shirt, een short, sportsokken, 

basketschoenen en eventueel trainingspak.  
• Een speler dient zelf voor zijn trainingskledij te zorgen. 

3.2.3 Schoenen 
• Elke speler dient zelf voor zijn sportschoeisel te zorgen. 
• De op training (en wedstrijden) gedragen sportschoenen zijn ‘non-marking’, proper, 

stevig en geven voldoende steun zodat blessures kunnen voorkomen worden. De 
schoenen zijn geschikt om basketbal mee te spelen. 

• Deze schoenen worden alleen binnen de sportzaal gedragen(en dus niet buiten): de 
speler brengt zijn schoenen mee en wisselt van schoeisel bij het binnenkomen en 
buitengaan van de sportzaal. 

 
3.3 3.3 3.3 3.3 Hygiëne en gezondheidHygiëne en gezondheidHygiëne en gezondheidHygiëne en gezondheid    
3.3.1. Preventie 

• Tijdens de training/wedstrijd draagt de speler geen ringen, armbanden of uurwerken, 
dit om kwetsuren, beschadiging en verlies te vermijden. Hou ook je nagels kort, dit 
verkleint de kans dat je tegenstanders of ploeggenoten zou kwetsen. Zorg ook voor een 
aangepaste haardracht. 

• Op het terrein wordt enkel water verbruikt. Wanneer er gemorst wordt, dient dit 
onmiddellijk opgeruimd te worden om schade aan de sportvloer te voorkomen. Ook 
kauwgum en ander snoepgoed zijn niet toegelaten.  

• Het gebruik van GSM, IPod, MP3, … is niet toegelaten tijdens de duur van trainingen en 
wedstrijden. Het gebruik van een GSM kan zeer functioneel zijn zoals voor het 
contacteren van ouders voor het oppikken na de training en/of wedstrijd. Dit gebruik 
dient te gebeuren op een gepaste plaats en een gepast tijdstip en mag nooit als storend 
aan het ploeggebeuren worden ervaren. Misbruiken met GSM, zoals het nemen van 
foto’s en videobeelden op ongeoorloofde plaatsen worden zeer ernstig genomen en 
consequent bestraft. De sancties van de club , staan los van deze die kunnen genomen 



worden door de VBL en/of wettelijke overheid. Er is geen verhaal mogelijk tegen de 
genomen maatregelen ! Betaalde lidgelden worden in dergelijk geval niet terugbetaald. 

• Het dragen van brillen en lenzen zijn op eigen risico. Het gebruik van een sportbril wordt 
aangeraden. 

• Breng geen nutteloze en /of dure voorwerpen mee naar training of wedstrijd. Wees 
voorzichtig met je persoonlijke bezittingen. Tenzij anders aangegeven, laat niets achter 
in de kleedkamer en breng je sporttas mee in de zaal tijdens wedstrijden. In geen geval 
kan de club verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies van persoonlijke 
bezittingen of voor diefstal. Dergelijke voorvallen moeten wel gemeld worden aan de 
coach en/of de ploegverantwoordelijke. 

3.3.2 Roken – gebruik van alcohol of andere producten  
• Roken wordt iedereen afgeraden en is – zeker in de omgeving van of in de sporthal - TEN 

STRENGSTE VERBODEN  voor onze leden jonger dan 18 jaar.  
• Het gebruik van alcohol voor en tijdens de wedstrijd of training is verboden voor de 

spelers. Spelers jonger dan 16 jaar gebruiken na de wedstrijd of training geen 
alcoholische dranken. 

• Druggebruik heeft zeer ernstige gevolgen en kan aanleiding geven tot verregaande 
sancties. Er volgt een onderzoek waarna het bestuur zich zal beraden over de te nemen 
maatregelen. De sancties van de club uit staan los van deze die kunnen genomen 
worden door de VBL en/of wettelijke overheid. Er is geen verhaal mogelijk tegen de 
genomen maatregelen ! Betaalde lidgelden worden in dergelijk geval niet terugbetaald.  

3.3.3 Lichaamshygiëne 
• Na iedere training is het wenselijk dat er gedoucht wordt. Na een wedstrijd wordt er 

verplicht gedoucht. 
3.3.4 Milieubewust sporten 

• Er wordt voor gezorgd dat de kleedkamers en de sportzaal steeds netjes worden 
gehouden. Dat betekent dus dat de speler geen drankblikjes, flesjes, glazen of andere 
voorwerpen laat rondslingeren. Afval wordt na een training of wedstrijd door de spelers 
verzameld en – gesorteerd – weggegooid. 

• Elke speler zorgt er voor geen water te verspillen: sluit na gebruik de kranen van douches 
en wasbakken af. Gebruik ook niet meer dan nodig warm water bij het douchen. 

• Zorg ervoor dat na de training of wedstrijd de lichten gedoofd worden in de 
kleedkamers, toiletten en de sportzaal. 

3.3.5 Gedrag ten opzichte van medespelers 
• Stoer doen is niet onze stijl. Bluffen met allerlei dingen wordt niet getolereerd. 
• Als club zal opgetreden worden bij meldingen van pesten. Bij bewezen pestgedrag 

zullen door de club maatregelen worden genomen die in het extreme geval kunnen 
leiden tot uitsluiting  van de ‘pester’. 

• Het meebrengen van wapens of wat daarvoor kan worden aanzien naar trainingen 
en/of wedstrijden is te allen tijde verboden. Overtredingen worden streng bestraft en de 
wettelijke overheid wordt ingelicht. Tegen de genomen sancties is geen verhaal 
mogelijk. Betaalde lidgelden worden in dergelijk geval niet terugbetaald. 

• Diefstal of andere criminele activiteit wordt onmiddellijk aan de politie gemeld. Tegen 
de door de club genomen sancties is geen verhaal mogelijk. Betaalde lidgelden worden 
in dergelijk geval niet terugbetaald. 

 
3.4 3.4 3.4 3.4 Trainingen en wedstrijdenTrainingen en wedstrijdenTrainingen en wedstrijdenTrainingen en wedstrijden    
3.4.1. Aanwezigheid 

• Een speler is op alle trainingen en wedstrijden aanwezig. Bij niet-selectie voor een 
wedstrijd komt een speler zijn team aanmoedigen en brengt steeds zijn sportuitrusting 
mee (zodat een late vervanging van bv. een gekwetste speler mogelijk blijft). 

• Indien de speler ten gevolge van overmacht (ziekte, studies, werk, bijzondere familiale 
omstandigheden, e.d.) toch niet kan aanwezig zijn, wordt de trainer daarvan zo vlug 
mogelijk gewaarschuwd. Dit kan telefonisch gebeuren, met een sms, enz. Zonder meer 
wegblijven wordt niet geapprecieerd! 

• Ten laatste 5 minuten voor aanvang van de training staat de speler in sportuitrusting op 
het veld. 



• Bij zijn aankomst groet de speler zijn medespelers, de coach(es) en de aanwezige 
clubverantwoordelijke(n). 

• Bij een laattijdig toekomen op een training, gaat de speler zich bij de coach(es) 
aanmelden en verontschuldigt zich, alvorens aan de training deel te nemen. 

• Elke blessure wordt voor aanvang van iedere activiteit persoonlijk aan de trainer/coach 
gemeld. Hou je coach op de hoogte van dokters- en kinebezoeken en geef aan (ook bij 
wedstrijden) aan als je pijn hebt. 

• Bij thuiswedstrijden is de speler drie kwartier vooraf in de sportzaal, bij uitwedstrijden is 
dit afhankelijk van de richtlijnen van de coach. 

3.4.2  Klaarzetten van de zaal voor de training/wedstrijd 
• De training en thuiswedstrijd beginnen met het klaarzetten van het terrein en eindigen 

met het opruimen (alle ballen in de kast; lege drankflessen en allerhande afval in de 
vuilbak; ring ophalen als er geen andere team na jouw team traint). Elke speler helpt 
opruimen en verlaat de zaal pas als deze volledig klaar is, tenzij de coach  toestemming 
geeft om eerder te vertrekken. 

3.4.3  Tijdens de wedstrijd 
• Bij aanvang van de wedstrijd geven minstens de ‘starting five’ een hand aan de 

scheidsrechters, de tafelofficials en de tegenstrevers. 
• Sporttassen worden op een ordelijke wijze geplaatst achter de spelersbank. 
• De speler toont het nodige respect voor de coaches, medespelers, tegenspelers en de 

scheidrechters: wees positief in je commentaar t.o.v. ploegmaats, coach en 
afgevaardigden. Beslissingen van de scheidsrechter worden zonder discussie aanvaard. 
Bij een gefloten fout wordt steeds de hand opgestoken en verder gezwegen. Dit zal ook 
beletten dat er technische fouten worden gefloten. Als de scheidsrechter onsportief 
gedrag meldt, kunnen sancties worden opgelegd door de VBL. De speler kan worden 
geschorst en de club wordt  beboet. 

• De speler respecteert de spelaanwijzingen van de trainer/coach. Het is uitsluitend hij die 
de ploegopstelling bepaalt. Wanneer de trainer/coach afwezig is duidt hij iemand aan 
om de ploegopstelling te bepalen.  

• Reservespelers zitten op de spelersbank en volgen de wedstrijd (geen koffieklets, …). Je 
bent steeds klaar om op het terrein te stappen. De speler die vervangen wordt, geeft een 
hand aan zijn vervanger, meldt het nummer van de speler waarop hij verdedigde, klapt 
in de hand van de coach en alle bankzitters, en zet zich steeds naast de coach op de 
bank. Ook wanneer je ontgoocheld bent, gedraag je je waardig, kreten en gebaren van 
ontgoocheling en banken aantrappen horen hier niet bij. Je luistert naar de 
raadgevingen van de coach en je kijkt hem/haar aan.  

• Bij time-out verzamelen alle spelers (ook de reservespelers) zich rond de coach en laten 
de coach aan het woord. Moedig je ploegmaats aan, ook en vooral in moeilijke 
omstandigheden. Wij zijn uitsluitend positief over de prestaties van de ploegmaats en 
geven alleen opbouwende kritiek. 

• Tijdens de rust gaan de spelers – behoudens toestemming van de coach – niet naar de 
cafetaria of naar ouders en supporters maar blijven bij hun team. 

• Indien een speler of coach een sanctie of boete krijgt vanuit de VBL dan zal het bestuur 
zich over elk individueel geval beraden in de eerstvolgende bestuursvergadering. Het is 
mogelijk dat er eveneens sancties volgen vanuit het bestuur. 

3.4.4  Na de wedstrijd 
• Na een wedstrijd geven we de tegenstrevers een hand evenals aan de scheidsrechters en 

de tafelverantwoordelijken. 
• Sporters verlaten steeds het terrein met opgeheven hoofd, ook na verlies. 

 
3.5 3.5 3.5 3.5     Competitie, selectie en speelminutenCompetitie, selectie en speelminutenCompetitie, selectie en speelminutenCompetitie, selectie en speelminuten    

• Onze club wil jonge spelers de kans geven om te leren basketten, met als – uiteindelijk – 
doel die speler een plaats te kunnen geven in een seniorsploeg. 

• Voor de allerjongste spelers betekent dit dat de basketbalfundamentals worden 
aangeleerd op training en daarna toegepast tijdens wedstrijden. Hoe ouder de 
jeugdspelers worden, hoe meer de nadruk gaan naar teamplay en de tactische kanten 
van basketbal. 



• Bij de allerjongsten (premicroben en microben)    geldt dan ook het principe ‘iedereen 
speelt’ en is het resultaat tijdens wedstrijden ondergeschikt aan het speelplezier. Hoe 
ouder een jeugdspeler wordt, hoe meer belang er gehecht zal worden aan de behaalde 
resultaten. Vanaf de leeftijdsgroep benjamins begint het tactische aspect zwaarder en 
zwaarder door te wegen. De coach neemt tactische beslissingen in functie van de 
wedstrijd en het opleidingsplan. De nadruk ligt hier echter vooral op het verwerven van 
tactische inzichten en niet op het winnen van wedstrijden. Een eerste vereiste om veel 
tot spelen toe te komen is optimale aanwezigheid op de training. Systematisch afwezig 
zijn vertaalt zich rechtstreeks in minder speelkansen. Echter naarmate de spelers ouder 
worden (voorbeeld : kadetten) verschuift het accent van 'iedereen krijgt genoeg 
speelkansen' naar speelkansen op basis van de kwaliteiten van de spelers. Toch 
benadrukken we dat ieders inbreng even belangrijk is in het team. 

• In die gevallen is het dan ook de coach die zal beslissen welke spelers geselecteerd 
worden voor welke wedstrijd en hoeveel speelminuten elke speler tijdens deze 
wedstrijden krijgt. De coach baseert zich hierbij op verschillende elementen: 
aanwezigheid, aandacht en inzet op trainingen, basketbalkennis en –vaardigheden, 
tactisch inzicht, teamplay, … 

• Deze elementen zullen ook dienen als criteria bij een eventueel ‘aanvullen van een 
ploeg’ (infra). 

 

4.4.4.4. SCHEIDSRECHTERSSCHEIDSRECHTERSSCHEIDSRECHTERSSCHEIDSRECHTERS    
4.1 4.1 4.1 4.1     VBLVBLVBLVBL----scheidsrechtersscheidsrechtersscheidsrechtersscheidsrechters    

• Conform de VBL-reglementen dient onze club een bepaald aantal scheidsrechters ter 
beschikking te stellen om wedstrijden van de seniors- en (een gedeelte) van de 
jeugdreeksen te leiden 

• Het clubbestuur kan besluiten deze scheidsrechters een vergoeding toe te kennen 
teneinde de door hun gemaakte onkosten te vergoeden. 

4.24.24.24.2    ClubscheidrechtersClubscheidrechtersClubscheidrechtersClubscheidrechters    
• Voor het leiden van (een gedeelte van) de jeugdreeksen dient onze club over een aantal 

clubscheidsrechters te beschikken.  
• Kandidaat-clubscheidsrechters kunnen zich aan de bestuursleden kenbaar maken en 

worden – na het volgen van de voorgeschreven opleiding – in een beurtrol ingepast. 
• De club zal de clubscheidsrechters de nodige uitrusting ter beschikking stellen om hun 

taken te kunnen uitvoeren. 
 

5.5.5.5. PLOEGVERANTWOORDELIJKENPLOEGVERANTWOORDELIJKENPLOEGVERANTWOORDELIJKENPLOEGVERANTWOORDELIJKEN    & VRIJWILLIGERS& VRIJWILLIGERS& VRIJWILLIGERS& VRIJWILLIGERS    
5.15.15.15.1    PloegverantwoordelijkePloegverantwoordelijkePloegverantwoordelijkePloegverantwoordelijke    

• Elk team stelt een ploegverantwoordelijke aan: dit kan een ouder of een andere 
betrokkene zijn.  

• De ploegverantwoordelijke is het aanspreekpunt voor de coach, de spelers, en hun 
ouders. 

• De ploegverantwoordelijke verzorgt – in samenspraak  met de coach – de sportieve 
communicatie (informatie ivm wedstrijden, trainingen, beurtrol, …) 

• De ploegverantwoordelijke is ook verantwoordelijk   voor de communicatie vanuit het 
clubbestuur naar de leden van zijn team (i.v.m. clubactiviteiten, mededelingen, …) 

• De ploegverantwoordelijke stelt een beurtrol op voor alle ondersteunende taken 
(wedstrijdofficial, wassen van uitrustingen, vervoer, openhouden kantine, …) 

• De ploegverantwoordelijke zorgt – in samenspraak met de coach – voor het beschikbaar 
zijn van de nodige wedstrijddocumenten (VBL-licenties, medische attesten, 
identiteitskaarten). 

• De ploegverantwoordelijke neemt geregeld deel aan de vergaderingen van het 
Jeugdcomité. 

• Het bestuur kan een ploeg schrappen uit competitie indien een ploeg geen 
ploegverantwoordelijke aanbrengt. 

5.25.25.25.2    VrijwilligersVrijwilligersVrijwilligersVrijwilligers    
• Onze club kent een groep vrijwilligers van diverse afkomst: oud-spelers, sympathisanten 

en supporters. 



• Zonder deze mensen – die zich belangeloos inspannen – zou de werking van onze club 
niet mogelijk zijn. 

• Het is dus zeker niet verboden deze mensen uw appreciatie te tonen voor hun geleverde 
werk. 

 
5.35.35.35.3    OudersOudersOudersOuders    

• Gezien wij sterk de nadruk leggen op onze jeugdwerking, zijn veel van onze vrijwilligers 
dan ook ouders van jeugdspelers. Om als sportclub te kunnen investeren in 
jeugdploegen en jeugdopleiding, is de betrokkenheid, de interesse en de hulp van de 
ouders van het kind onontbeerlijk .  

• Ouders helpen zo ook hun kind de clubregels te leren respecteren. Onze club verwacht 
dan ook van de ouders, in de mate van het mogelijke, de volgende zaken: 

o Kom bij elke wedstrijd supporteren voor de ploeg van je kind. 
o Breng je kind tijdig naar de training/wedstrijd en haal hem/haar dan ook tijdig 

op. 
o Verplaatsingen naar wedstrijden dienen te gebeuren door de ouders. Zorg in 

afspraak met de ploegverantwoordelijke en/of coach voor vervoer voor de 
wedstrijden op verplaatsing. 

o Indien je kind een probleem heeft waarvan de train(st)er best op de hoogte is, 
niet laten aanslepen maar onmiddellijk mededelen aan de train(st)er. Dit 
gebeurt steeds  voor of na (niet tijdens) de training of wedstrijd 

o We verwachten dat ouders de club meehelpen bij de sportieve (bv. een 
wedstrijdje fluiten, scorebord, …) of extra sportieve (bv. eetfestijn) activiteiten. 

o We verwachten van de ouders een voorbeeldfunctie tegenover hun kinderen 
o.a. bij  het respecteren van de  beslissingen van de scheidsrechter en coach. 

o Bij ongenoegen over de gang van zaken de coach niet rechtstreeks te 
interpelleren : start geen discussies na een wedstrijd maar voer een rustig 
gesprek na een training, breng eventuele grieven aan via de 
ploegverantwoordelijke of vraag eventueel een driegesprek met de coach en de 
ploegverantwoordelijke. 

 

6.6.6.6. COACHESCOACHESCOACHESCOACHES    
6.16.16.16.1    CoachesCoachesCoachesCoaches    

• Door het clubbestuur worden voor de verschillende teams coaches aangetrokken. 
• Deze coaches zorgen voor de uitvoering van het sportieve beleid zoals dit door het 

bestuur wordt bepaald. 
• De coach zorgt voor een goed onderbouwd aanbod van speltechnieken en oefeningen 

om een speler en zijn team verder te begeleiden. 
• Coaches geven het goede voorbeeld (o.a. in hun gedrag naar tegenstanders, 

scheidsrechters, officials, publiek) en ondersteunen alle spelers in hun evolutie. Hun doel 
is om het beste uit iedere speler te halen. 

• De coach bepaalt welke spelers geselecteerd worden voor een wedstrijd en tijdens een 
wedstrijd wie wanneer zal spelen en hoelang. 

• De coaches nemen geregeld deel aan de vergaderingen van het Jeugdcomité. 
• De coaches geven geregeld feedback aan het Jeugdcomité en het clubbestuur over hun 

team(s), de spelers en de evolutie hiervan. 
6.26.26.26.2    HulpcoachesHulpcoachesHulpcoachesHulpcoaches    

• Door het clubbestuur kunnen - veelal voor de jeugdteams – hulpcoaches worden 
aangeduid. 

• Deze hulpcoaches kunnen pas-gediplomeerde coaches zijn of jongere spelers met een 
interesse/aanleg naar het coachen van een team. 

• Onder verantwoordelijkheid van de coach(es) zullen zij  tijdens trainingen en 
wedstrijden specifieke taken uitvoeren. 

• Behalve  het ondersteunen van de coach(es) is het doel deze hulpcoaches ervaring te 
laten opdoen in het leiden en begeleiden van een spelersgroep. 

  



 
 

7.7.7.7. JEUGD & ONTPLOOIINGJEUGD & ONTPLOOIINGJEUGD & ONTPLOOIINGJEUGD & ONTPLOOIING    
7.1 7.1 7.1 7.1     FundamentFundamentFundamentFundamentenenenen: : : :     

• Fundament 1: de individuele noden van de speler primeren op de ploegnoden. Of 
anders gesteld: Basketleeftijd primeert op de kalenderleeftijd. 

• Fundament 2: het samen houden van een groep is ondergeschikt aan het 
doorgroeien van de individuele speler. 
Of anders gesteld: Er is geen ‘generatie’ spelers die samen blijft van premicroob tot 
junior. 

7.2 7.2 7.2 7.2     Principes van het doorschuiven van een jeugdspelerPrincipes van het doorschuiven van een jeugdspelerPrincipes van het doorschuiven van een jeugdspelerPrincipes van het doorschuiven van een jeugdspeler    
• We onderscheiden binnen de club twee soorten: 

o het ‘structureel’ doorschuiven: waarbij een speler voor (een deel van) het 
seizoen of voor een of meerder matchen bij een andere (‘oudere’) ploeg wordt 
ingedeeld. 
Voorbeeld: tijdens of na het inschrijven van een U16-miniemenploeg voor de 
competitie stelt men vast dat er te weinig spelers zijn om deze competitie op 
een ‘normale’ wijze (d.w.z. zonder (algemene) forfait(s)) te kunnen afwerken. 
Het clubbestuur kan dan besluiten om een of meerdere U14-pupillen-spelers 
door te schuiven naar het U16-miniementeam. Deze U14-speler maakt dan 
geen deel meer uit van het U14-team (behoudens bij uitzonderlijke gevallen 
zoals bekerwedstrijden). 

o het ‘sportief’ doorschuiven: waarbij een speler – op basis van zijn individuele 
kwaliteiten en/of voor zijn inzet tijdens trainingen en wedstrijden – voor een of 
meerdere wedstrijden of voor (een gedeelte van) het seizoen de kans krijgt om 
mee te trainen en te spelen met een andere (‘oudere’) ploeg. De speler blijft dan 
deel uitmaken van zijn eigen (‘leeftijds-‘)team maar krijgt ‘als beloning’ de kans 
om bij het ‘oudere’ team bijkomende basketervaring op te doen. 
Voorbeeld 1: een U12-benjaminspeler vertoont intrinsieke kwaliteiten om een 
goede spelverdeler te worden en werkt daar ook hard op tijdens wedstrijden en 
trainingen (en misschien ook daarbuiten). Om hem de kans te geven zich op een 
aantal punten te verbeteren (bijvoorbeeld de bal opbrengen onder sterke 
verdedigende druk), kan deze speler een aantal trainingen en wedstrijden 
meelopen met het U14-pupillenteam. Hij blijft echter volledig deel uitmaken 
van het U12-team. 
Voorbeeld 2: een U16-miniemenspeler is de sterkhouder van zijn ploeg maar 
moet – wil hij zich verder kunnen ontwikkelen – de kans krijgen om te spelen 
met een ‘sterkere’ ploeg tegen ‘sterkere’ (d.w.z. oudere’) tegenstanders. Het 
clubbestuur kan besluiten om deze speler te laten overgaan naar de U18-
cadettenploeg, zelfs binnen eenzelfde seizoen en zelfs als dit zou betekenen dat 
het wedstrijdniveau van het U16-team zou dalen. 

• Het doorschuiven van een speler kan natuurlijk niet gebeuren zonder een voorafgaande 
evaluatie. Het is de taak van de coaches en de sportief coördinator om samen met het 
clubbestuur een individuele speler te evalueren en in te delen bij het team waar die 
speler het meest kan bijleren. Het voorstel van een coach om een van ‘zijn’ spelers door 
te schuiven moet het akkoord krijgen van de ‘ontvangende’ coach, de sportief 
coördinator en kan natuurlijk pas nadat de speler en zijn ouders zijn gehoord en hiermee 
akkoord gaan. 

7.37.37.37.3    Doorschuiven Doorschuiven Doorschuiven Doorschuiven ≠    aanvullen van een teamaanvullen van een teamaanvullen van een teamaanvullen van een team    

Tijdens elk seizoen zijn er wel omstandigheden waardoor een team onvoldoende spelers 
heeft om een of meerdere wedstrijden te kunnen spelen: ziektes, blessures, familiale 
omstandigheden, examens, … In die gevallen zal het nodig zijn om een team aan te 
vullen met spelers uit een ander (meestal ‘jonger’) team.  
Het ‘aanvullen’ van een team in die omstandigheden gebeurt in onderling overleg en 
akkoord tussen de coaches van beide teams (en mits het akkoord van de speler(s) en 
zijn/hun ouders) en blijft beperkt tot het aantal spelers om een wedstrijd te kunnen 
spelen (reglementair minimum + vervangingen, met een maximum van 9 spelers). 
De gevraagde spelers blijven deel uitmaken van hun eigen team. 



De coaches zorgen voor een variatie in de gevraagde spelers, zodat niet de indruk gewekt 
kan worden dat het hier om een structureel en sportief doorschuiven gaat, waarbij – 
voor de oudere jeugd- en seniorsploegen ook elementen als aanwezigheid, aandacht en 
inzet op training, basketbalkennis en –vaardigheden, tactisch inzicht, teamplay, … in 
rekening worden gebracht. De eindbeslissing ligt bij de respectievelijke coach. 

 

8.8.8.8. CLUBACTIVITEITENCLUBACTIVITEITENCLUBACTIVITEITENCLUBACTIVITEITEN    

• Onze club organiseert jaarlijks een aantal activiteiten zoals het Mosselfeest of de BCTO-
familiedag. Tegelijk wordt tijdens de wedstrijden de bar van sporthal ‘Den Heurk’ door onze 
club uitgebaat. 

• Gezien dit activiteiten zijn die zorgen voor de noodzakelijke inkomsten voor de club wordt 
dan ook de medewerking van onze leden (spelende en andere) verwacht. 

• Vanuit het bestuur zal via de ploegverantwoordelijken aan de verschillende teams  tijdig 
gevraagd worden de nodige hulp te leveren.  

• Van de spelers wordt ook verwacht bij deze extra-sportieve activiteiten aanwezig te zijn en – 
indien gevraagd en aangepast aan hun leeftijd -  mee te helpen. De spelers (en hun ouders) 
nodigen ook familie, vrienden en kennissen uit om aanwezig te zijn op activiteiten die open 
staan voor niet-clubleden. 

• De club organiseert ook ‘recreatieve’ activiteiten, zoals het bijwonen van evenementen of 
sportwedstrijden. Ook hier vragen wij onze leden om een maximale participatie. 

• Wij verwachten van onze jeugdspelers dat zij geregeld de wedstrijden van een seniorsploeg 
komen volgen. Het bevordert de band binnen onze club en onze spelers krijgen tegelijk de 
kans al kijkende heel wat op te steken. 

 

9.9.9.9. SANCTIESSANCTIESSANCTIESSANCTIES    
In de voorgaande punten werden de feiten opgesomd waarbij vanuit de club een sanctie kan worden 
opgelegd. Daarbuiten zijn er ook nog andere gevallen waarin een sanctie kan worden uitgesproken: 

• Wie onduldbare daden stelt die de goede naam van de club in het gedrang brengt, kan 
onmiddellijk door de verantwoordelijke coach geschorst worden bij sportieve activiteiten, of 
door het bestuur indien het om andere onsportieve handelingen gaat . Dit betekent dat deze 
persoon vanaf dat ogenblik aan geen enkele clubactiviteit meer mag deelnemen.  

• In geval van “schorsing“ zal de verantwoordelijke persoon (coach of bestuurslid) een 
schriftelijk verslag indienen bij het clubbestuur. Deze zal binnen een termijn van 1 week 
zitting houden waarop coach, ‘geschorste’ en eventueel getuigen hun inbreng kunnen 
leveren en hun standpunten mogen uiteenzetten. Nadien zal in een gesloten zitting 
geoordeeld worden en eventueel een sanctie uitgesproken worden. Het lid zal schriftelijk of 
per mail op de hoogte worden gebracht van de beslissing van het bestuur. 

 

10.10.10.10. COMMUNICATIECOMMUNICATIECOMMUNICATIECOMMUNICATIE    

• Het bestuur communiceert zoveel mogelijk via elektronische weg, dus via: 
o onze webstek www.bcto.be 
o via onze Facebook www.facebook.com/BCTOverijse 
o via onze maandelijkse nieuwsbrief 
o via e-mail 
o in dringende gevallen via SMS 

Het is dan ook belangrijk om de wijzigingen in persoonlijke gegevens (adres, e-mailadres, 
telefoonnummer, …) zo snel mogelijk door te geven aan de clubsecretaris en de 
ploegverantwoordelijke. 
• Onze club is aangesloten bij de Vlaamse Basketliga (VBL), waardoor wij de procedures dienen 

te volgen die ons door het VBL-reglement worden opgelegd. (Voor meer informatie: 
www.vlaamsebasketballiga.be) 

• Verslagen over wedstrijden kunnen worden verzonden naar onze webmaster (info@bcto.be) 
zodat ze op onze site of in de nieuwsbrief worden geplaatst. Deze teksten bevatten 
natuurlijk geen negatieve commentaren op de spelers, de coach(es) of de tegenstrevers. Dit 
geldt  ook voor teksten of commentaren op onze (of andere) Facebook- of andere 
gastenboeken. 

  



 
 

11111111    ONGEVALLEN & BLESSURESONGEVALLEN & BLESSURESONGEVALLEN & BLESSURESONGEVALLEN & BLESSURES    
Ongevallen en blessures maken – spijtig genoeg – een deel uit van sportbeoefening. 
Onze club is verzekerd via de Vlaamse Basketliga. Het is dan ook belangrijk dat de aangifte van een 
ongeval of blessure volgens de regels van de te laten verlopen: 

• Het aangifteformulier kan u krijgen bij de coach(es) of afdrukken 
http://www.vlaamsebasketballiga.be/src/Frontend/Files/userfiles/files/Benjamin/verze
keringen/Aangifteformulier.pdf  

• Laat onmiddellijk de aangifte volledig invullen 
• Tijdens het doktersonderzoek laat je de dokter het formulier vervolledigen. 
• Breng het formulier steeds zelf mee terug en bezorg het zo snel mogelijk terug aan de 

secretaris. 
• Hou alle rekeningen bij (dokter, apotheker). 
• De verzekering bezorgt u – per brief    het dossiernummer van uw sportongeval. 
• Is de kwetsuur genezen? Laat de dokter het attest van genezing invullen en bezorg dit 

attest zo snel mogelijk  aan de clubsecretaris. 
• Bezorg de afrekening van uw mutualiteit en alle bewijsstukken aan de verzekering. 
• Normaal ontvang je wat later de tussenkomst van de verzekering. 

 
 

Dit document kan aangepast of gewijzigd worden door het bestuur. 
De laatste versie is steeds beschikbaar via de website van Basket Club Terlanen Overijse. 

 
 
 


