Door betaling van het lidgeld verklaart men zich akkoord met deze ethische code van Bornem
Basket.

Basisprincipes en ethische code van onze club,
Bornem Basket
Respect voor je team
Basketbal is een ploegsport waarin men pas tot prestaties kan komen als de sterkte van de
ploeg meer is dan de optelsom van de individuele capaciteiten van iedere speler. We spreken
over TEAM : Together Each Accomplishes More.
Ieder lid van dat team heeft de plicht aan dit geheel een meerwaarde te bieden, zowel op als
naast het terrein. Luisterbereidheid en intensief werken op trainingen en in wedstrijdsituaties
komen het volledige team ten goede, storend gedrag en negatieve kritiek horen daar niet
thuis.
De trainer-coach heeft een belangrijke opdracht in dat team: hij staat ten dienste van en is er
verantwoordelijk voor. Hij leidt het team-gebeuren in goede banen door allerhande afspraken
te maken om trainingsactiviteiten en wedstrijden vlot te laten verlopen. Hij wordt daarbij
geholpen door de ploegafgevaardigde. Beiden, evenals de onmisbare vrijwilligers die instaan
voor de goede werking van de club, verdienen het respect en vertrouwen van eenieder, speler,
ouder, supporter, die betrokken is bij het basketbal gebeuren.
Respect voor je sport
Basketbal wordt gespeeld volgens bepaalde spelregels. Wie de spelregels overtreedt wordt
teruggefloten en het reglement voorziet voor iedere overtreding een gepaste sanctie. Zonder
deze regels zou het spel ontaarden in een gevecht tussen twee kampen, waarbij onsportief
gedrag en fysiek geweld voor frustratie en kwetsuren zorgen. Een goede kennis van de
reglementen en trainen binnen deze afspraken zal je prestatie in de wedstrijd ten goede
komen.
Tijdens de trainingen waakt de trainer erover dat deze spelregels worden toegepast. Tijdens de
wedstrijden is het de taak van de scheidsrechters ervoor te zorgen dat de reglementen worden
nageleefd. Respecteer deze mensen en hun beslissingen, zij kunnen tijdens de wedstrijd alleen
worden aangesproken door de coach of kapitein van je ploeg. Het aanvechten van een
beslissing is zinloos en tijdverlies, men kan zich beter concentreren op het spel en anticiperen
op de volgende actie van de tegenpartij. Scheidsrechters maken iedere keer opnieuw deel uit
van dat wedstrijd gebeuren. Zonder hen kan een wedstrijd niet doorgaan. Zij zullen na verloop
van tijd waardering opbrengen voor de ploegen waar het aangenaam is om wedstrijden te
begeleiden.
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Respect voor de tegenstander komt tot uiting in een handdruk voor en na de wedstrijd, in een
verontschuldiging na een fout, in een faire wedstrijd waarin je tot het uiterste gaat binnen de
spelregels om te bewijzen dat jouw team het sterkste is.
Deze houding is de enige die waardering opbrengt binnen je eigen team, in de club en
tenslotte in de basketbalwereld waarvan jij deel uitmaakt.

Voor de speler
1. Respecteer de rechten, de waardigheid en het belang van zowel medespelers als
tegenstanders, de coaches, de officials, de toeschouwers, het bestuur en de sponsors.
2. Zorg dat je de technische spelregels goed kent en pas deze toe.
3. Gedraag je op een correcte manier inzake houding, taalgebruik en stiptheid.
4. Hou je humeur in bedwang. Verbale en fysieke agressie zijn onaanvaardbaar ongeacht
of dit gericht is aan medespelers, tegenstanders, officials of derden.
5. Draag zorg voor het jou toevertrouwde materiaal van de club.
6. Wees eerlijk met jezelf betreffende je houding en voorbereiding op trainingen en
wedstrijden. Doe je uiterste best, zowel voor jezelf als voor jouw team.
7. Kom op tijd zowel op trainingen als bij wedstrijden. Voor de wedstrijden ben je 30
minuten voor aanvang van de match in basketshirt aanwezig op het wedstrijdterrein
voor de opwarming.
8. Hou de kleedkamers in tact en laat ze proper achter. Kleren worden tijdens de training
en wedstrijden niet achter gelaten in de kleedkamers.
9. Fairplay, wees sportief en positief ingesteld.
10. Ga nooit in de clinch met een scheidsrechter. Indien je niet akkoord bent met een
beslissing laat dan je captain of coach het woord voeren. De kosten van een eventuele
uitsluiting zullen op de speler verhaald worden en er kan door de club een bijkomende
sanctie opgelegd worden.
11. Wees eerlijk met je coach omtrent ziekte en kwetsuren. Forceer jezelf niet wanneer de
omstandigheden het niet toelaten en laat de coach dit duidelijk weten.
12. Toon respect voor het talent, het potentieel en de progressie van medespelers en
tegenstanders.
13. Tijdens een wedstrijd wordt er nooit met de coach gediscussieerd, een goed gesprek
achteraf daarentegen is aangewezen.
14. Communiceer duidelijk en stipt:
• verwittig je coach wanneer je vertraging hebt of niet naar de training of
wedstrijd kan komen
• rapporteer stipt ingeval van kwetsuur of ziekte, ook in een latere fase van
opvolging en/of behandeling
15. Help de ploegafgevaardigde met organisatorische taken wanneer nodig.
16. Het is op geen enkele manier toegelaten om het imago van de club, en haar leden te
beschadigen. Dit ongeacht het spelers, coaches, bestuurders of sponsors betreft.
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Voor de ouders
Bij jeugd is het gedrag van de ouders van cruciaal belang. Volgende bepalingen dienen door
de ouders in acht te worden genomen:
1. Besef dat uw kinderen voor hun plezier en hun ontwikkeling spelen, niet voor het uwe.
2. Moedig uw kinderen aan om deel te nemen doch forceer ze niet.
3. Waardeer de inzet en inspanningen van uw kind, veeleer dan de pure prestatie en de
winst of het verlies van de wedstrijd.
4. Toon respect voor de beslissingen van de scheidsrechters en tafelofficials en leer uw
kinderen hetzelfde te doen.
Besef dat het niet naleven van deze bepaling kan leiden tot sancties die opgelegd
worden door de scheidsrechter. Dit kan gaan van verwijdering uit de zaal, schorsing
voor officiële wedstrijd functies, tot geldboetes. In dit laatste geval zal de
VlaamseBasketLiga de club een geldboete opleggen, indien deze straf op naam staat
van een specifieke persoon zal de boete integraal aan hem worden doorgerekend.
5. Zorg ervoor dat u de regels van het spel zo goed mogelijk kent, veel commentaar en
kritiek is immers gebaseerd op onkunde terzake.
6. Schreeuw nooit naar uw kind of maak het nooit belachelijk na een fout of verloren
wedstrijd.
7. Toon het grootste respect voor de coach, officials en bestuursleden. Dankzij hun
vrijwilligerswerk kan uw kind zijn favoriete sport beoefenen.
8. Onthoudt u in alle omstandigheden van verbaal of fysiek geweld, uw houding als
ouder is eveneens een voorbeeldfunctie voor zowel uw kind als de andere jongeren.
9. Moedig uw kinderen aan om te spelen overeenkomstig de regels, en eventuele
geschillen te regelen op waardige wijze via een goed gesprek na de activiteit.
10. Vergeet niet dat kinderen kopieergedrag vertonen en best leren met voorbeelden :
waardeer goede inzet en prestaties van zowel uw kind als de andere jongeren en laat
negatieve commentaar achterwege.
11. Toon een hoge graad van individuele verantwoordelijkheidszin, vooral bij het omgaan
met of in aanwezigheid van minderjarigen.
12. Stimuleer uw kind om de coach in vertrouwen te nemen.
13. Besef goed dat tijdens de activiteiten de coach de leiding en de volle autoriteit over uw
kind heeft. Onder geen enkel beding wordt aanvaard dat ouders hun eigen instructies
gaan roepen naar hun kind, laat staan kritiek gaan geven op de coach.
14. Vergeet niet dat basket een ploegsport is en dat de ontwikkeling van het kind centraal
staat. Een kind kan maar groeien in een gezond collectief. De individuele prestatie
tijdens een wedstrijd is ondergeschikt aan het groepsbelang en de "eigen kind, schoon
kind"-mentaliteit is absoluut verwerpelijk.
15. Organisatorisch is het aan de ouders om samen met de ploegafgevaardigde alle
praktische taken uit gevoerd te krijgen om de ploeg wedstrijden te kunnen laten
spelen. Meer specifiek :
a. Help bij het opzetten en opruimen van de zaal, maak hiervoor afspraken met je
ploegafgevaardigde zodat dit op tijd kan gebeuren.
b. De kinderen kunnen enkel wedstrijden spelen wanneer alle officiële (tafel)
functies worden ingevuld door de ouders, biedt je aan op eenvoudig mondeling
verzoek van je ploegafgevaardigde.
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Voor de coaches
1. Kom steeds op tijd, zowel op training als op een wedstrijd
a. Minimum vijf minuten voor aanvang van de training.
b. De coach bepaalt in samenspraak met de ploegafgevaardigde het vertrekuur
voor de verplaatsingen.
2. Alle trainers worden verondersteld aanwezig te zijn op de trainersvergaderingen
3. Volg de sportieve leidraad van de club. Bereid je trainingen voor op papier.
4. Hou een aanwezigheidslijst van de trainingen bij.
5. Maak periodieke spelersevaluaties, gebruik daarbij het geijkte formulier.
6. Indien je geen training kan geven of een wedstrijd coachen, zoek dan tijdig (1 week op
voorhand) een andere trainer om je te vervangen. Als je niemand kan vinden bel of email dan zelf je spelers om de training af te gelasten.
7. Help de ploegverantwoordelijke zoveel mogelijk. Dit wordt ook van de spelers
verwacht.
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Voor de Ploegafgevaardigde (PA)
De ploegafgevaardigde vervult een centrale rol binnen de ploeg en is aangesloten als actief lid
binnen de club.
De PA is een aanspreekpunt op organisatorisch vlak binnen de ‘ploeg’ dwz. ouders, spelers,
coach, bezoekers …
Concreet zijn er taken voor de PA op volgende vlakken:
Naar de jeugdploeg toe
vervult hij/zij praktische taken (al dan niet in overleg met andere ouder(s))
1. bij thuiswedstrijden
• deelnemers werven voor wedstrijdtafel
• klaarzetten en opruim materiaal. Controle /nazicht
wedstrijdsets, bij problemen melden aan
zaalverantwoordelijke.
• drinkwater spelers
• Aanspreken spelers om afval (lege flesjes) weg te werpen
• kleedkamer checken voor en na de wedstrijd
• terreinafgevaardigde/ploegafgevaardigde (kan dezelfde
persoon zijn tenzij PA aan wedstrijdtafel moet zitten) draagt
de armband van de club
2. uitwedstrijden
• Organisatie beurtrol ouders voor vervoer uitmatchen
• Iemand werven voor wedstrijdblad (of zelf doen?)
• Kleedkamer checken voor en na de wedstrijd
3. verzorgen spelersuitrusting (beurtrol)
4. ploegadministratie (map met licenties + medische fiches, aangifte ongeval
,lijst telefoonnummers)
5. ‘pannenkoekenfeestje’ in het clubcafé “Het Luxhuis” + datum doorgeven
aan jeugdsecretariaat.
Naar de ouders toe
1. actieve deelname en hulp bij clubactiviteiten stimuleren
2. bedelen lidkaarten, attest ziekenfonds
3. Spreek ouders aan indien tijdens wedstrijden er gedrag is dat afwijkt van
het hierboven beschreven ethisch gedrag voor ouders
Naar de stuurgroep jeugd toe
1. kanaliseren van opmerkingen, bedenkingen, klachten
2. bezorgen aangifte formulier (ethias) bij ongevallen aan de gekwetste
3. aanwezigheid bijeenkomsten ploegafgevaardigden
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