









Seizoen 2017-2018


Blij u (terug) te mogen verwelkomen bij onze basketclub.
Welkom aan alle speler(s), ouders, familie, vrienden en fans.
Wij gaan voor een sportief, ambitieus, respectvol en succesvol seizoen met vooral veel basketplezier en
zo veel meer.
Met vereende krachten trachten we onze club naar het volgende niveau te tillen. Achter de schermen
werd/wordt heel wat vrijwilligerswerk verricht. Tevens werden er onlangs verschillende cellen opgericht
waar enkele ouders belangeloos extra mee aan de kar trekken. Hier kunnen we gerust nog een extra
handje hulp gebruiken, geef je op via je ploegverantwoordelijke, hoe meer zielen hoe meer vreugd.
Om onze kinderen zo goed mogelijk sportief te omkaderen zijn er toch heel wat taken te vervullen.
Vandaar reeds een warme oproep : wij hopen ook op u te mogen rekenen. Onder die taken vallen ook :
blijf eens iets drinken na een match, verbroeder met je mede-clubleden, neem massaal deel aan de
geplande evenementen. Raadpleeg onze website regelmatig.
‘’VELE KLEINTJES MAKEN EEN GROTE – JE BENT MAAR ZO STERK ALS JE ZWAKSTE SCHAKEL’’



















Hierbij voegen we het takenpakket ploegverantwoordelijke en wat extra info toe. Wij bedanken alvast
alle ploegverantwoordelijken om deze belangrijke taak op zich te nemen. Gezien eenieder maar een
‘mens’ blijft, verwachten wij van u ouders en/of spelers om hier consequent mee ondersteuning te
geven. Tenslotte komt dit alles onze jeugd ten goede. Daarom gaan we er ook van uit dat elk (jonger)
kind tijdens wedstrijden vergezeld is van minstens 1 volwassene.
Elke ploeg heeft zo wat zijn eigen geplogenheden, afspraken worden door de coach en
ploegverantwoordelijke gecommuniceerd. De organisatie hiervan mag zelf per ploeg worden ingevuld.
Misschien is er iemand die liever alleen de was doet, iemand anders misschien liever meer toogdienst,
dat wordt begin seizoen in iedere ploeg op punt gesteld. In bijlage een excel document dat hiervoor
preferentieel gebruikt en bij begin seizoen recht-evenredig reeds ingevuld wordt.
Ben je anderstalig : wees niet bevreesd, ieder van ons spreekt wel een mondje Engels, Frans, Duits of
meer, we helpen je graag verder.
Onze website werd opgefrist en die willen we dynamisch beheren, af en toe een wedstrijdverslag, een
anekdote, foto’s, ploegverhalen, een kleine tekst = DOEN = Super. Deze mag je vrijblijvend doormailen
voor tekstcontrole aan Vera Dejonghe (dejonghe.vera@skynet.be), plaatsing op de website gebeurt door
Guido Schoovaerts (guido.schoovaerts@telenet.be)
Verder kan je alle informatie gedetailleerd terug vinden op : WWW.SOBA.BE

Wedstrijdverloop
Het jeugdseizoen start in regel einde Augustus. Ter voorbereiding op het seizoen moet de wedstrijdmap
in orde gemaakt worden. Deze map dient volledig te zijn bij de start van de eerste wedstrijd.
Samenstellen van de wedstrijdmap
De wedstrijdmap bevat de volgende documenten:
•
•

•
•
•

Licenties van alle spelers die mogelijk kunnen deelnemen aan de wedstrijden in betrokken
leeftijdscategorie. Spelers zonder geldige licentie kunnen niet deelnemen aan de wedstrijd.
Medische fiches van alle spelers die mogelijk kunnen deelnemen aan de wedstrijden in betrokken
leeftijdscategorie. Spelers zonder geldige medische fiche kunnen niet deelnemen aan de
wedstrijd.
Licenties van de coach.
Licenties van alle personen die een wedstrijdtaak uitvoeren.
VBL-Spelerslijst met de namen van de spelers in de betrokken leeftijdscategorie.

Deze documenten zijn zeer belangrijk : spelers, coaches en personen die een wedstrijdtaak uitvoeren
maar niet zijn ingeschreven bij VBL, kunnen niet op het wedstrijdblad genoteerd worden en zijn niet
verzekerd. Spelers zonder geldig medisch attest kunnen geen wedstrijd spelen en zijn bij trainingen niet
gedekt door de ongevallenverzekering.
Andere nuttige documenten, maar niet verplicht in de wedstrijdmap :
•
•

Wedstrijdkalender (wedstrijden en eventuele bekerwedstrijden terug te vinden op de VBL site)
Adreslijst van alle deelnemende clubs in betrokken reeks.









Zorgen voor de spelersuitrusting
Spelersuitrusting bestaande uit shirt, short en shootingshirt wordt door de club ter beschikking gesteld,
aangepast schoeisel en kousen worden door de speler zelf meegebracht.
Na iedere wedstrijd (schema af te spreken binnen iedere ploeg) wordt de volledige kledij verzameld en zo
snel mogelijk gewassen. Eenieder is verantwoordelijk voor beschadiging of verlies van zijn tenue.
Wanneer de twee ploegen in eenzelfde kleur spelen is het aan de thuisploeg om van kleur te wisselen.
Daarom wordt aan de ploegafgevaardigde een tweede set spelerskledij overhandigd.
Bij het einde van het seizoen worden de twee sets spelerskledij door de ploegafgevaardigde terug
overhandigd aan de materiaalverantwoordelijke(n) van de club die de inventaris hiervan beheren.
Organiseren van de officiële wedstrijdtaken:
Een wedstrijd wordt geleid door een scheidsrechter. Deze wordt op het veld al dan niet bijgestaan door
een hulpscheidsrechter. Voor een goed wedstrijdverloop worden zij geholpen door tafelofficials. Bij
jeugdwedstrijden zijn dit de aantekenaar, de tijdopnemer en, vanaf U14, de shot clock operator.
De aantekenaar noteert het verloop van de wedstrijd op het wedstrijdblad.
Bij de jeugdploegen bestaat een wedstrijd uit vier quarters waarvan de speelduur per leeftijdscategorie is
bepaald. Het is de taak van de tijdopnemer om dit op te volgen.
Vanaf U14 wordt de shot klok (24”) ingevoerd om de snelheid van het spel hoog te houden. Bij een
basketwedstrijd heeft een ploeg slechts beperkte tijd balbezit om te kunnen scoren. Dit balbezit wordt
opgevolgd door de shot clock operator.
De ploegafgevaardigde organiseert bij iedere wedstrijd de nodige tafelofficials.
 Begin seizoen wordt er een cursus boek/klok georganiseerd, iedereen welkom.
Inzamelen van de identiteitskaarten (voor spelersleeftijd 12+)
Elke deelnemende speler moet een geldige identiteitskaart of paspoort voorleggen aan de
scheidsrechter. Een speler die niet in het bezit is van zijn identiteitskaart/paspoort zal zijn naam moeten
noteren op de achterzijde van het wedstrijdblad; de club krijgt hiervoor een boete die aan de ouders
wordt overhandigd ter betaling.
Vóór de ploegafgevaardigde het wedstrijdblad invult, moet hij zich ervan vergewissen dat iedereen in
orde is. Daarom worden de identiteitskaarten van alle spelers voor de wedstrijd ingezameld.
Invullen van het wedstrijdblad
In regel wordt 30 minuten voor de aanvang van de wedstrijd het wedstrijdblad door de thuisploeg
voorbereid. Dit geeft de bezoekende ploeg de mogelijkheid om het wedstrijdblad aan te vullen, zodat de
hoofdscheidsrechter minimum 20 minuten voor de aanvang van de wedstrijd het wedstrijdblad kan
nakijken en eventueel de nodige correcties kan doorvoeren.









Controleren en/of klaarzetten van de nodige wedstrijdapparatuur
Vóór iedere thuiswedstrijd dient de jurytafel klaar te staan aan de lange zijde van het speelveld.
Op de tafel dienen te staan:







de wedstrijdklok
de 24”- bediening
de foutbordjes
de rode kegels ter aanduiding van 4 of meer ploegfouten
het wedstrijdblad
de wedstrijdbal

Tijdens thuiswedstrijden zorgen wij voor drinkwater voor beide teams en de scheidsrechters. Dit wordt
door de club ter beschikking gesteld, verdeling hiervan wordt begin seizoen afgesproken.

Communicatie
De ploegafgevaardigde fungeert als tussenpersoon tussen club/coach en spelers, bijgestaan door de
ombudspersoon indien nodig.
De meeste ziekenfondsen geven een tegemoetkoming in de lidgelden van spelers. De speler zorgt zelf
voor het hiervoor bestemde attest dat door de clubverantwoordelijke ingevuld dient te worden. De
ploegverantwoordelijke kan hierin ondersteunen, zorgen dat deze documenten de juiste weg heen en
terug vinden. Bijkomend kan beroep doen op extra tussenkomsten van de stad Antwerpen en het OCMW.
Ingeval een speler van de thuis- of bezoekende ploeg zich kwetst tijdens de wedstrijd zal de
ploegafgevaardigde ervoor te zorgen dat betrokken speler zo snel mogelijk de nodige zorgen krijgt
toegediend (door een arts). Verzekeringsformulieren dienen ingevuld terug aan de club bezorgd te
worden om zich zo in regel te stellen met de ongevallenverzekering. Begin seizoen wordt
gecommuniceerd waar deze neer te leggen te zijn.
 Ziekenfondsattesten, verzekeringsformulieren en de extra tussenkomsten zijn ter beschikking via
onze website www.soba.be/club/documenten.

Engagement
Organiseren van het vervoer naar uitwedstrijden
Er wordt verwacht van de ouders/spelers met eigen transport naar de uitwedstrijden rijden met voorkeur
om mogelijk aan carpooling te doen. Dit wordt binnen de ploeg besproken, de ploegafgevaardige kan
hierin het voortouw nemen.
Organiseren van kantinedienst
Onze kantine draait volledig op vrijwilligers. Er wordt verwacht dat iedere ploeg bij een thuiswedstrijd
instaat voor de toogbezetting gedurende de duur van de wedstrijd. De organisatie hiervan wordt begin
seizoen door de ploegverantwoordelijke gecommuniceerd. Met de opbrengsten van de kantine worden
de vele rekeningen betaald van de scheidsrechters, huur zaal, materiaal, etc…
Als vrijwilliger (niet aangesloten bij VBL) geniet je automatisch en zonder bijkomende formaliteiten van
de "burgerlijke aansprakelijkheid" en "lichamelijke ongevallen" van de verzekeringspolis van SOBA.




