2B|SAFE BASKETBALCLUB TIENEN

CLUBREGELS

ONZE FAIR PLAY CODE
Hou je aan de spelregels! Ze zijn gemaakt om prettig spel toe te laten.

Beheers jezelf, blijf altijd sportief! Daag je tegenstrever niet uit.
Respecteer je mede- en je tegenspelers! Een bedankje of een schouderklop of een
handdruk moet kunnen.
Respecteer de scheidsrechter! Natuurlijk maakt hij fouten. Jij soms niet?

Respect voor bestuurs- en andere leden die je vergezellen op de wedstrijden.
Zonder hen = geen wedstrijd!
Luister naar je coach en werk samen met je ploeg! Alleen kan je geen wedstrijd
winnen.
Gebruik geen trucs, maar blijf sportief! Een kost wat kost – overwinning is geen
echte overwinning.
Wees een voorbeeld in wat je doet en wat je zegt! Dat is een echte sportman.
Maak van elke wedstrijd of training een feest! Je speelt basketbal om je te
amuseren.
Geef je steeds ten volle op training en wedstrijd! Alleen zo ontwikkel je een
gezonde winnaarsmentaliteit

AFSPRAKEN TUSSEN COACH EN SPELERS

Een heel seizoen basketfun en teamspirit kan niet zonder enkele afspraken.
•
•
•
•
•
•
•

Tracht op alle trainingen en wedstrijden aanwezig te zijn, je team rekent op je.
Verwittig je coach, als je er echt niet of niet op tijd kan zijn.
Begroet je coach voor de training of wedstrijd.
Wees op tijd, zorg dat je bij de start van de training klaar bent om meteen te starten.
Kleed je om IN de KLEEDKAMER, niet in de zaal. Moet je enkel andere schoenen
aantrekken, kan dat natuurlijk wel.
Zet je altijd in, enkel zo leer je bij en verdien je spelgelegenheid tijdens wedstrijden.
Laat juwelen, GSM… thuis. Oorringen, piercings, uurwerken en armbandjes zijn verboden.
Andere dure spullen zijn niet nodig en laat je best thuis.

•

Laat je coach weten wanneer je vertrekt. Word je opgehaald of vertrek je op eigen houtje
na de training of wedstrijd, zorg dat je coach dat weet.

ENTHOUSIASTE OUDERS

Ook van ouders verwachten we dat ze een (sportief) voorbeeld zijn voor alle kinderen.
Enkele van deze verwachtingen hebben we hieronder op een rijtje gezet.
•

•
•
•

Respecteer alle anderen: de trainer, de ploegmaats van je zoon of dochter en de
ouders van de ploegmaats en bestuursleden! Zonder hen geen wedstrijd! Ook de
scheidsrechter en de tegenstrever verdienen je respect.
Supporter en moedig aan: wees positief in wat je zegt, wat niet goed is kan de coach
best zelf bijsturen.
Wees eenvoorbeeld in wat je doet en wat je zegt!
Laat het coachen aan de coach: hij/zij doet dit in eer en geweten.
Maar ook:

•

Sta in voor de veiligheid van de (jongste) kinderen: begeleid je kinderen tot aan de
zaal en haal ze daar ook op. De coach kan niet instaan voor de veiligheid buiten de
zaal.

•

Aan en uit kleden in de kleedkamers moedig je aan. De jongsten kunnen je hulp hier
gebruiken, anderen kunnen zelfstandig douchen!
De basketclub KAN NIET zonder je hulp voor: officiële functie aan de tafel, vervoer,
wassen ploegset, vervoer… alvast

•

BEDANKT VOOR JULLIE INZET.

