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Sporthal
Als club zijn we blij dat we onze sport mogen beoefenen in een nieuwe sporthal. De
gemeente Zulte heeft al het nodige gedaan en doet nog steeds alles wat ze kunnen om
basketbal in Zulte te laten groeien.
We willen daarom ook vragen om zorg te dragen voor het materiaal dat ons ter
beschikking wordt gesteld.
De grote basketbaltorens moeten telkens met minimum 2 volwassenen worden verzet.
Achteraan de torens hangt een ketting, deze moet altijd vastgehaakt worden aan de ring
alvorens de ring te verplaatsen.
Voor de veiligheid moeten de ringen altijd verankerd worden in de grond

Gebruik van de kleedkamers
Spelers kunnen na de training of wedstrijd gebruik maken van de douches in de
sporthal. We raden aan dat de spelers vanaf de U8 zich telkens na de wedstrijd verplicht
douchen. Mogen we dan ook vragen aan de spelers en of ouders van de jongsten om de
kleedkamers altijd proper achter te laten en afval te sorteren in de vuilbakken.

Materiaal van de club
Het basketbalrek bevat een groot aantal ballen. Als club investeren we er in om altijd
met zo goed mogelijke ballen te kunnen trainen en basketten. Na de training verwachten
we dan ook dat zowel spelers als coaches de ballen zorgvuldig terug in het ballenrek
plaatsen en dat het ballenrek op slot wordt gedaan!
Er mag nooit op een bal geschopt worden, zo krijg je ovale ballen of ballen met blazen op
waardoor die niet meer bruikbaar zijn op training en wedstrijden. Als we dit zien van
spelers kan hen de prijs van een nieuwe bal worden aangerekend (kostprijs ongeveer 85
euro)
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Gedrag tijdens wedstrijden
Als club verwachten we dat alle spelers zich naar behoren gedragen. We kunnen en
zullen het niet tolereren dat er op wedstrijden gevochten worden of dat er onsportief
gedrag vertoond wordt.
Reageer zelf nooit naar een speler omdat hij u iets heeft aangedaan. De scheidsrechter
zal dit wel zien ofwel meld je het bij de coach. Maar neem zelf nooit de beslissing van iets
terug te doen. Daarmee maak je het alleen maar erger.
Vervolgens 1 gouden regel voor de rest van jullie basketbalcarrière : De scheidsrechter
heeft altijd gelijk ook al ben je ervan overtuigd dat dit tijdens een bepaalde fase niet zo
is. Als hij/zij iets heeft gefloten zullen ze er niet meer op terugkomen en maak je het
door een reactie te geven alleen maar erger!
“Spreken is zilver, zwijgen is goud”
Gezien de VBL er meer en meer op hamert dat er niet mag gereageerd worden naar de
scheidsrechters toe hebben we bij de club ook nog volgende regel:
Als een speler ouder dan 16 jaar een technische fout krijgt dan zal hij of zij 15 euro
betalen aan de club
Als een speler jonger dan 16 jaar een technische fout krijgt dan zal hij of zij 10 euro
betalen aan de club
Als een speler een uitsluiting krijgt (wat je kan krijgen door twee technische fouten te
nemen op een wedstrijd of twee vrijwillige fouten) dan zal hij de club 30 euro betalen +
de boete van de VBL voor het voorkomen voor de groene tafel.

Vergeten van ID-kaart op wedstrijden
Spelers die niet in het bezit zijn van een identiteitskaart bij het begin van de wedstrijd
zullen een boete moeten betalen aan de club. Zonder een geldig paspoort krijgt de club
een boete van de VBL en op deze manier willen we iedereen er van bewust maken dat
het consequenties heeft voor zowel de speler als de club als je een paspoort vergeet mee
te brengen.
Jeugdspelers:
Senioren:

5,00 euro
10,00 euro

Medische fiche voor elke speler
Spelers moeten minimum 1 week voor de wedstrijden aanvangen hun medische fiche in
orde brengen. Dit document kan gedownload worden op de website bij media en
documenten. Zonder een medische fiche mag de speler niet aan de wedstrijd beginnen!
Het is dus belangrijk dat dit tijdig in orde is.
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Gebruik van basketballen tijdens wedstrijden
Tijdens wedstrijden of tornooien is het niet toegestaan naast het veld of in de tribune
om met een basketbal of welk ander type bal dan ook te spelen. Als de bal op het veld
rolt moet het spel onderbroken worden en dat is voor niemand plezant. Daarom willen
we ook vragen aan de ouders om hierop toe te zien dat dit niet kan gebeuren.

Wedstrijdkledij van de club
De club zorgt ervoor dat alle spelers een tenue krijgen om wedstrijden mee te spelen.
Het is dankzij onze sponsors dat we dit kunnen doen en we willen daarom ook vragen
dat iedereen zorg draagt voor zijn outfit. Alle truitjes zijn genummerd zodat iedereen
zijn nummer heeft. Iedereen is dan ook verantwoordelijk dat alle stukken van zijn
nummer terug in de zak zitten na de wedstrijd, zijnde een broekje, truitje en
opwarmtruitje.
Per ploeg wordt er afgesproken hoe de truitjes gewassen worden. Dit laten we over aan
de coaches of ploegverantwoordelijken om dit vast te leggen.

Terrein zetten en opruimen
Voor een training of een wedstrijd helpen de spelers (vanaf een bepaalde leeftijd) de
coach mee om het terrein klaar te zetten voor een training of wedstrijd.
Het is daarom ook aangewezen om toch zeker 15min voor de training aanwezig te zijn
om het werk te verdelen onder de spelers.
Voor een thuiswedstrijd moeten de spelers 1uur voor aanvang van de wedstrijd
aanwezig zijn om de zaal volledig klaar te zetten. (boarding, banken, stoelen, supporters
banken, doelen, water…)
De sponsoring boarden worden gezet bij alle senioren wedstrijden.
Na de wedstrijd of training helpen alle spelers mee om het terrein op te ruimen.

Kledij en sportzakken van de club
•
•
•
•

Wedstrijduitrusting (broek, shirt, opwarmshirt) blijft eigendom van de club.
Sportzakken door de club geleverd aan de spelers blijven eigendom van de club
Kledij voor ploegafgevaardigden die door de club werd gegeven blijven eigendom
van de club.
Ballen in het ballenrek van de club blijven eigendom van de club
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Sportongeval tijdens een activiteit binnen de club
Op de website bij media en documenten kunt u het aangifte formulier van Ethias
downloaden. Vul hier alle gegevens in die u kan invullen. Alles onder punt 1 vult de club
in en staat al voor ingevuld op het formulier dat van de website van BBC Zulte komt.
Als de ouders of speler en de dokter het formulier hebben ingevuld dan geef je dit af aan
de secretaris van de club. Is de secretaris niet aanwezig dan geef je het aan de coach of
ploegafgevaardigde die het dan op zijn beurt overhandigd aan de secretaris van de club
of in de wedstrijdkast legt in het vakje “Algemene info”. De secretaris zal het formulier
dan ondertekenen en terug in de kast leggen zodat de ouders het kunnen opsturen naar
Ethias. Het adres van Ethias staat rechts bovenaan op het aangifte formulier.
Nadien zullen de ouders thuis een brief krijgen van Ethias met hun dossiernummer.
Eens je die brief hebt gekregen mag je alle gemaakte kosten doorsturen naar Ethias met
uw dossiernummer. Zij zullen dan alles terugbetalen. Dus zorg er zeker voor dat uw
rekeningnummer ook ingevuld staat op het aangifteformulier.
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