
INWENDIG REGLEMENT (JEUGD)PLOEGEN 
 

 

 

Afspraken betreffende trainingen en wedstrijden. 
 
-     De trainers worden steeds coach genoemd. 

- Gelieve uw trainer minstens 1 uur voor aanvang van de training te verwittigen indien je 

helemaal niet of te laat op training aanwezig zal zijn.  

- 15 minuten voor de training begint, kunnen alle spelers zich naar de kleedkamer begeven  

Om zich om te kleden. 

Alle spelers staan 5 min voor de training van start gaat, in sportkledij naast het veld.  

- Niemand verlaat de training of wedstrijd zonder toestemming van trainer. 

- Tijdens de training luistert iedereen aandachtig naar de trainer, en voert iedereen alle 

opdrachten zo goed als mogelijk uit.  

Indien een trainer al meerdere opmerkingen heeft gegeven aan 1 of meer spelers omdat  

Hun oplettendheid en medewerking aan de training de wensen overlaat, kan de trainer  

Sancties nemen. 

Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat betreffende speler(s) tijdens de verdere training op de 

bank moeten blijven zitten, en bij herhaling van de feiten dat een speler voor 1 of 

meerdere wedstrijden geschorst wordt door de club, en dus niet mag spelen.  

Een schorsing kan alleen maar opgelegd worden na bespreking van de feiten en een 

gezamenlijke beslissing van de trainer, jeugdverantwoordelijke en de jeugdcoördinator. 

Bij herhaling van zeer ernstige feiten kan na bespreking binnen het bestuur van  

BBC Scheldejeugd Temse beslist worden om een speler voor de rest van het seizoen te 

schorsen voor alle trainingen en wedstrijden. 

Er wordt wel altijd verwacht dat je uw teamgenoten komt aanmoedigen tijdens de 

wedstrijden, ook al ben je voor deze wedstrijd geschorst. 

- De eerste ploeg die speelt in de zaal helpt de zaal opstellen om te spelen.  

- De laatste ploeg helpt de zaal opruimen na de wedstrijd. 

- Iedere ploeg ruimt steeds zowel thuis als op verplaatsing zijn flesjes op en doet deze in de 

aangeduide containers. 

- Na de training helpt iedereen de zaal opruimen. Alle ballen in de ballenbak, eventueel 

banken of kegels terug op zijn plaats zetten. Lege flessen en papiertjes horen in de 

vuilbak.  

- Na trainingen en wedstrijden verplicht douchen ., dit is aangenamer voor iedereen.  

20 min na het einde van de training of wedstrijd heeft iedereen de kleedkamer verlaten. 

Meisjes en jongens moeten de voor hun aangeduide kleedkamer respecteren. 

- Wees steeds sportief tegenover je ploegmaats, trainer en ploegafgevaardigden. Geen 

negatieve commentaar, moedig liever je teamgenoten aan dit is veel aangenamer voor de 

ganse ploeg. 

- Bij wedstrijden moeten alle spelers minstens 30 minuten voor het aanvangsuur, in  

Sportkledij op het veld staan.  

- Spelers die mee spelen vanaf miniemen moeten verplicht hun paspoort tonen bij 

aanvang van de wedstrijd, indien je deze vergeten bent moet de club altijd een boete 

betalen aan de VBL. De coach kan dan ook beslissen om u niet te laten deelnemen aan de 

wedstrijd indien u uw paspoort vergeten bent, dit om boetes te vermijden. Bij herhaling 

van de feiten zal de club de boetes doorrekenen aan de betreffende speler. (€ 7) 



- Truitjes in de broek tijdens de wedstrijden, verplicht door de VBL. 

- Bij “ time-out” luistert iedereen aandachtig naar de coach. 

- Bij vervangingen pruttel niet tegen; iedereen speelt graag. Luister altijd aandachtig naar 

wat de coach te vertellen heeft en wees gerust, indien je altijd 100% inzet toont en de 

richtlijnen van de coach opvolgt zal je nog speeltijd genoeg krijgen. 

- Geen discussie tegenover de scheidsrechter, technische fouten zijn altijd uit den Boze, de 

enige die een gesprek mag aangaan met de scheidsrechter is uw coach.  

Als speler mag je nooit enige vorm van kritiek uiten, niet als je op het plein staat en nog 

veel minder als je op de bank zit. Indien een speler een technische fout krijgt kan de coach 

of het bestuur beslissen om de speler te schorsen voor 1 of meerdere wedstrijden. 

-     Er zal onder geen enkele voorwaarde racisme of racistische uitspraken geduld worden. 

- Geen kauwgom snoepen tijdens trainingen en wedstrijden, dit werkt zeer storend en is 

onbeleefd tegenover coach en ploegmaats. 

- Er worden onder geen enkele voorwaarde nog blikjes drank in de sporthal toe gelaten. 

Alleen hersluitbare sportdranken en waterflesjes zijn toe gelaten. 

- Geen speelgoed meebrengen naar de training. 

- Vanaf miniemen wie een technische fout oploopt mag een jeugdploeg komen fluiten. 

- Roken en alcohol zullen alleen maar getolereerd worden zolang het imago van onze club 

niet schaad. 

- Voor drugs wordt er een volledige nul tolerantie gehouden. 

- Sportzakken en jassen steeds meenemen in de zaal, niets achterlaten in de kleedkamers. 

- Draag steeds degelijke basketschoenen en kledij. 

- Verzorg je nagels, en lange haren steeds samenbinden of een haarlint dragen. 

- Uurwerken, ringen, oorringen, halskettingen, piercings en leren bandjes worden steeds 

uitgedaan op training en wedstrijden zodat er geen kwetsuren uit kunnen voortvloeien. 

- Ingeval van ernstige pesterijen de trainer, jeugdverantwoordelijke of jeugdcoördinator zo 

snel mogelijk op de hoogte brengen van de feiten, zodat we tijdig kunnen ingrijpen. 

- Trainingen bijwonen van andere ploegen is toegestaan indien jullie deze niet storen. 

- Iedereen mag in samenspraak met de coachen bij een hogere groep gaan trainen en of 

meespelen. 

- Wees steeds beleeft en vriendelijk tegen de zaalwachters. 

- De club is niet verantwoordelijk voor vandalisme. Bij eender welke vorm van vandalisme 

zullen de kosten altijd verhaald worden op de vandaal zelf.  

- GEEN GSM gebruik tijdens de trainingen. Wanneer de coach dit merkt zal de betrokken 

spelen zonder tegenspraak zijn GSM afgeven aan de coach en deze terug krijgen na de 

training. 

- Er wordt steeds Nederlands gesproken voor, tijdens en na de training in bijzijn van coach, 

medespelers en bestuur. 

- Alle spelers staan zelf in voor de kosten die gemaakt worden door een uitsluiting tijdens 

de wedstrijd. 

- Indien iemand een kwetsuur oploopt tijdens training of wedstrijden, altijd ogenblikkelijk 

verzekeringspapieren vragen aan uw trainer of jeugdverantwoordelijke. 

- Kunnen ook afgedrukt worden op de site 

Deze papieren moeten voldoende ingevuld door uzelf en de dokter binnen de 5  

Werkdagen terug gegeven worden aan het secretariaat.  

Gelieve van in het begin alle betalingen en facturen zeer goed bij te houden en van zodra  

Alles is betaald, deze bewijsstukken eveneens op het secretariaat te bezorgen.  

Gert en Tania zullen dan alles voor jullie in orde brengen.  

Om misverstanden te voorkomen nooit zelf papieren naar de verzekering opsturen, 



Aangezien er altijd een dossiernummer bij moet en wijzelf dan ook helemaal geen weet 

meer hebben van wat in orde is en wat niet.  

Wat dikwijls vergeten wordt door spelers die zelf hun papieren ingestuurd hebben naar de 

verzekering is dat voor je opnieuw mag beginnen spelen eerst een genezingsattest van de 

dokter moet opgestuurd worden.  

Indien men opnieuw begint te trainen en spelen voor dat het genezingsattest is opgestuurd, 

is men op dat ogenblik niet meer verzekerd! 

Om al deze redenen vragen wij dus om alle briefwisseling met de verzekering via het 

secretariaat te laten verlopen, wij zijn er om u te helpen, en anders weten wij ook 

niet meer wie geldig verzekerd is en wie niet! 

- Tijdens de trainingen willen wij aan alle ouders vragen om niet in de zaal te blijven 

kijken, dit verstoort de concentratie van de groep en uw kind in het bijzonder zeer ernstig, 

en maakt het voor de trainer veel moeilijker om de discipline in de groep te behouden.  

- Aan de ouders wordt tevens gevraagd om zich zoveel mogelijk te engageren om het 

vervoer bij uitwedstrijden in goede banen te leiden. 

Het zijn meestal dezelfde ouders die wekelijks de verplaatsingen met hun voertuig maken 

om al onze spelers ter plaatse te krijgen, een beetje meer engagement zou hierin veel 

verandering kunnen brengen. 

Wij als bestuur moeten beroep kunnen doen op jullie medewerking voor de 

verplaatsingen, indien wijzelf vervoer moeten gaan organiseren zal het lidgeld zo 

verhoogd moeten worden om alles te bekostigen, dat het voor velen wellicht veel te duur 

of onbetaalbaar wordt. Het lidgeld voorziet nu in ongeveer 50% van de huidige 

werkingskosten per jaar per jeugdploeg, de overige 50% wordt door de club geïnvesteerd 

om tot een goede jeugdwerking te komen. Het bestuur probeert dus ook om de lidgelden 

zo laag mogelijk te houden, doch dit is enkel mogelijk mits uw medewerking 

- Indien je nog vragen hebt kan je steeds terecht bij je trainer of bij onze 

jeugdverantwoordelijke Tieleman Michiel. 

- Wij wensen jullie een aangenaam basket seizoen toe zonder problemen of kwetsuren. 
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