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BASKETBAL in MALLE vzw 

GEDRAGSREGELS 

Voorwoord 

Basketbal in Malle is een vzw die als doel heeft basketbal te promoten.  

Basketbal in Malle vzw beheert momenteel Basket Malle, aangesloten bij de VBL met 

stamnummer 0978 en de Dambas aangesloten bij KAVVV met lidnummer 5230. 

De vzw hecht een groot belang aan een goede sfeer en een vooruitstrevend beleid met een 

gezonde ambitie. Deze ambitie reikt verder dan het louter sportieve succes. Ons eerste doel is 

om kinderen, jongeren en volwassenen te leren basketballen en basketbal te kunnen laten spelen. 

Alle ploegen en leden moeten dan ook de waarden van de club inzake respect voor elkaar, 

verdraagzaamheid, sportiviteit, vriendschap en gezonde ploeggeest respecteren en uitstralen.  

Via duidelijke informatie, klare afspraken, orde en regelmaat willen we dit op een zo goed 

mogelijke manier doen lukken. Daarom werden enkele documenten opgesteld die dit klaar en 

duidelijk moeten stellen. 

Via een huishoudelijk reglement worden de taken en bevoegdheden van de verschillende organen 

van de club duidelijk gemaakt en via de gedragsregels weet iedereen waaraan zich te houden om 

het samenleven zonder misverstanden mogelijk te maken. 

De bestuursleden, de trainers en afgevaardigden van de club gaan ervan uit dat deze regels door 

iedereen gelezen en nageleefd worden. 

1. Algemeen 
• Het Bestuur, de spelers, ouders, ploegafgevaardigden en coaches benaderen elkaar met 

wederzijds respect en behandelen de tegenstanders en andere ploegen op dezelfde manier. 

Al deze mensen zijn nodig om basketbal te kunnen spelen. 

• Basketbal is een ploegsport; dit betekend dat mensen van elkaar afhankelijk zijn. Daarom 

wordt er steeds een positieve instelling geëist. Elkaar aanmoedigen, zelf hard werken en 

trainen, niet zeuren op of naast het terrein, zorgt ervoor dat er geen tijd is om vooral de 

fouten van anderen te zien. 

2. Spelers 

a) Algemeen 

• Ieder lid van de club dient het reglement van inwendige orde te kennen en zich aan deze 

gedragsregels te houden. 

• Ieder spelend lid betaalt jaarlijks lidgeld en dient er voor te zorgen dat zijn jaarlijkse 

medische fiche in orde wordt gebracht en ter beschikking van de club wordt gesteld uiterlijk 

op 15 augustus. Spelers die hun lidgeld niet betaald hebben voor aanvang van de competitie of 

waarvan de medische fiche niet in orde is mogen niet deelnemen aan officiële wedstrijden, 

dit geldt zowel voor de beker als voor de competitie.  

• Spreek je coach aan als je vragen hebt, maar doe dit beleefd. Meningsverschillen worden 

voor of na, maar niet tijdens wedstrijden of trainingen besproken. 
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• Begroet je coach en ploegafgevaardigde bij de wedstrijden en trainingen. 

• De spelers voeren de opdrachten van hun begeleiders (coaches en afgevaardigden) nauwgezet 

uit. Elke inbreuk of onregelmatigheid die zich voordoet wordt door de coach/afgevaardigden 

aan de jeugdcoördinator en / of bestuur gemeld, waar na onderling overleg de gepaste 

maatregelen worden genomen, en de ouders hiervan worden ingelicht. 

• De trainer is de “baas” van de ploeg, hij of zij heeft in de sporthal en op het terrein het 

laatste woord. Iedereen respecteert dit. Meningsverschillen worden uitgesproken voor of na 

de training.  

• In geval van doping, waargenomen en vastgesteld door een officiële instantie zal de club zich 

distantiëren en zal het lid bijgevolg zelf moeten instaan voor alle mogelijke sancties en/of 

boetes. Bij mogelijke drugproblemen adviseert de club aan de atleet om zich te melden bij de 

bevoegde instanties. Men kan hiervoor gratis en anoniem advies krijgen bij de sociale dienst 

van de gemeente. 

• Er worden geen alcoholische dranken van thuis meegebracht. Drink bij voorkeur water. Voor 

jeugdspelers onder 18 jaar is alcohol in de kleedkamers, hal of gang verboden. 

• Wat betreft het roken dienen de regels van het gebouw gerespecteerd te worden. 

• Alle spelers helpen bij de activiteiten die de club organiseert. Bij de jonge spelers helpen de 

ouders. 

b) Gedragsvoorschriften in verband met trainingen en wedstrijden. 

Algemeen 

• Elke speler zal persoonlijk de trainer verwittigen indien hij, om welke reden dan ook, niet 

aanwezig kan zijn op een wedstrijd of training. Een SMS wordt niet aanvaard als een 

persoonlijke mededeling. 

• Het dragen van uurwerken, halskettingen, piercings, oorringen of ander juwelen die 

kwetsuren bij de speler of bij een derde kunnen veroorzaken kan niet toegelaten worden 

tijdens wedstrijden of trainingen. 

• De spelers zorgen ervoor dat ze geen waardevolle zaken in de kleedkamer laten liggen. Het 

bestuur is niet verantwoordelijk bij diefstal of beschadiging. 

• GSM’s blijven indien mogelijk thuis, ze staan af zowel tijdens de training als tijdens de 

wedstrijd. 

• Vingernagels moeten steeds kort geknipt zijn. 

• De spelers dienen zich te douchen na iedere wedstrijd of training 

• Bij een sportongeval dient een aangifteformulier te worden ingevuld. De ploegafgevaardigde 

beschikt over de nodige documenten. Eén deel van het formulier moet door de dokter worden 

ingevuld. Het slachtoffer dient het formulier te ondertekenen en bezorgt het binnen de 

week aan de secretaris van de club. Na het beëindigen van de behandeling wordt een attest 

van genezing ingevuld door de dokter. Zolang het dossier niet is afgesloten kan er niet 

getraind of gespeeld worden. 

Wedstrijden 

• Bij wedstrijden zijn de spelers aanwezig op het door de trainer vooropgestelde uur. Doch 

uiterlijk 45 minuten voor de aanvang van de wedstrijd in de sporthal en 30 minuten voor de 

aanvang van de wedstrijd in de zaal in wedstrijdkledij. 

• Zonder tegenstrevers of scheidsrechters geen wedstrijd. In alle omstandigheden blijven we 

ze benaderen als mensen die even veel van basketbal houden net zoals dat wij dat doen. 

• Volgende gedragingen zullen niet getolereerd worden: 
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• openlijk kritiek uiten op medespelers,  

• openlijke agressie naar ouders en medespelers,  

• openlijk obscene gebaren maken,  

• protest tegen scheidsrechters op een ongeoorloofde wijze,  

• ongeoorloofde reactie t.o.v. scheidsrechters, trainers, afgevaardigden, spelers en 

supporters.  

• Iedere uitsluiting, scheidsrechtersverslag en/of het eventueel verschijnen voor de 

tuchtraad zijn volledig ten laste van de betrokken speler, alsook de daardoor veroorzaakte 

onkosten. Enkel het bestuur kan hierop een uitzondering maken. 

• Indien beschikbaar is het dragen van opwarmtruitjes tijdens de opwarming voor de 

wedstrijden verplicht. 

• Het vijftal dat de wedstrijd zal starten, zal voor de wedstrijd zowel de scheidsrechters als 

de tegenstrevers de hand drukken. 

• Na de wedstrijd zal de volledige ploeg, coach en begeleiders, de scheidsrechters, de 

tafelofficiëlen en de tegenstanders de hand drukken. 

• Met de wedstrijdkledij aan vertegenwoordigt men de club. De kantine is op dat moment dan 

ook verboden terrein. 

• De spelers die verplicht zijn om hun identiteitskaart bij te hebben en te tonen voor de 

wedstrijd, geven die voor de wedstrijd af aan de ploegafgevaardigde. De speler die zijn 

identiteitskaart niet bij zich heeft, betaalt onmiddellijk de door de bond opgelegde boete 

aan de afgevaardigde alvorens hij mag deelnemen aan de wedstrijd. Deze maatregel is er 

enkel omdat ook de club deze boete opgelegd krijgt door de VBL. 

Trainingen 

• Spelers zijn minstens 5 minuten voor aanvang van de trainingen in kledij in de sporthal 

aanwezig , maar komen niet op het veld zolang de vorige ploeg nog training heeft. 

• Niemand verlaat de training zonder toestemming van de coach. 

c) Materiaal 

• Iedereen helpt opruimen na zijn wedstrijd of training 

• Na de trainingen en de wedstrijden wordt het veld proper achtergelaten: flesjes, blikjes, 

papier, etc. worden opgeruimd en in de vuilnisbakken gegooid.  

• Het materiaal van de club, de bezittingen van anderen en van jezelf, uitrusting en 

accommodatie worden met zorg behandeld. Eventuele schade wordt zelf betaald. 

• Alle spelers zijn verplicht de door de club aangeboden uitrusting tijdens alle wedstrijden te 

dragen. Na elke wedstrijd moet de sportkledij worden verzameld in de daarvoor beschikbare 

mand of tas. De uitrusting mag geen dienst doen als badmatje of iets dergelijks. Bij 

vrijwillige beschadiging kan er een vergoeding worden geëist. 

• De door de club ter beschikking gestelde kledij blijft steeds eigendom van de club en wordt 

door het lid op aanvraag van het bestuur terug ingeleverd. 

• De spelers staan zelf in voor de aankoop van sportschoenen en kousen. 

• Ballen kosten veel geld. De ballen worden na elke training en wedstrijd geteld en terug in het 

ballennet van de coach verzameld. 

• Douches en kleedkamers dienen proper achtergelaten te worden, dit zijn geen speel- of 

stortplaatsen. 

• Bij thuiswedstrijden van de seniorenploeg zet ??? de sporthal klaar. (banken, 24” , enz…) De 

seniorenploeg ruimt na haar wedstrijd, vooraleer in de kantine te komen, alles op. ( banken  
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terug op oorspronkelijke plaats, leeggoed in vuilbak zowel in de eigen kleedkamer als in de 

kleedkamer van de bezoekers, enz…). De ploeg die op zondag het laatste speelt ruimt alles op 

( borden op hun plaats, doelen op hun plaats + vasthechten aan de grond, enz..) 

• Indien dit niet wordt nagekomen kan het Bestuur na voorafgaandelijke verwittiging een 

financiële sanctie treffen tov de desbetreffende coach.  

• Achtergelaten kledij wordt door de laatste van de ploeg meegenomen en afgegeven aan de 

ploegafgevaardigde of aan de bar in de cafetaria. 

3. Coaches 
• Kunnen onder bepaalde voorwaarden opleidingen volgen. Deze voorwaarden worden in het 

reglement van inwendige orde vermeld. 

• De coaches zorgen voor gevarieerde trainingen. 

• Zij zijn stipt op tijd aanwezig op de trainingen en respecteren het afgesproken uur op 

wedstrijden. 

• De coach zal een aanwezigheidslijst van de trainingen bijhouden, en zal tevens op het einde 

van het seizoen in samenspraak met de sportraad een evaluatie maken per speler, dit om een 

soepele overdracht tussen de coaches mogelijk te maken. 

• De coach moet er streng op toezien dat er een positieve groepssfeer heerst. Volgende 

gedragingen zal hij niet tolereren: openlijk kritiek uiten op medespelers, openlijke agressie 

naar ouders en medespelers, openlijk obscene gebaren maken, protest tegen scheidsrechters 

op een ongeoorloofde wijze, ongeoorloofde reactie t.o.v. scheidsrechters, trainers, 

afgevaardigden, spelers en supporters.  

• Het is in eerste instantie de trainer die zal reageren. In een volgend stadium zal het bestuur 

ingrijpen door een oproeping met vermaning, een voorwaardelijke schorsing om te eindigen 

met een definitieve schorsing. 

• Indien een coach sportieve vragen heeft kan hij steeds terecht bij de leden van het sportief 

comité en/of Bestuur. 

• De coach is verantwoordelijk voor het controleren van de wedstrijdbladeren, indien deze niet 

correct ingevuld werden, krijgt de club een boete. Hieraan geld verspillen is te dom. 

4. De ploegafgevaardigden 
• Dragen verschillende aanvullende, niet-sportieve verantwoordelijkheden in het jeugdbeleid 

van de club. 

• Vertegenwoordigen de club bij uitwedstrijden en ten overstaande van de bezoekende 

tegenstander. Begeleiden tegenstanders naar hun eigen lokaal 

• Vormen een brug tussen de ouders en de spelers enerzijds en de sportraad en het bestuur 

anderzijds. 

• Beheren mee het materiaal van de club en melden eventuele gebreken aan de 

materiaalmeester of sportraad 

• Verwittigen de spelers wanneer waar voor welke match verzameld wordt. 

 

 

• Indien er problemen zijn met het vervoer zal men niet wachten tot iedereen kan vertrekken, 

maar er trachten voor te zorgen dat minimaal 5 spelers tijdig aanwezig zijn in de sporthal, 

ten einde boetes te voorkomen. 



0435.976.891 BASKETBAL IN MALLE vzw VBL 0978 

 Maatsch.Zetel Tulpenlaan 16 – 2390 Malle – Centea 860-1038677-80 

3. Gedragsregels Basketbal Malle d.d.11 februari 2009 Blz. 5/7 

• Zorgen voor een taakverdeling met de ouders, zij zorgen voor tafel-officiëlen en een 

wedstrijdafgevaardigde per wedstrijd en een taplijst, een vervoerslijst en een beurtrol voor 

het wassen van de kledij. 

• Kunnen de cursus tafelofficieel ontvangen voor verspreiding onder de houders evenals een 

digitale presentatie van deze cursus 

• Controleren na de wedstrijd of de wedstrijdbladen correct werden ingevuld. 

• Ze verzamelen indien dit voor hun ploeg verplicht is, de paspoorten voor het begin van de 

match. 

• Ze zorgen voor drinken tijdens wedstrijden 

• Betalen de scheidsrechters: cfr. commissie financiën 

• Voeren de taken uit van de commissie sponsorring 

• Zoeken helpers voor de diverse activiteiten en stimuleren van spelers en familie tot 

deelnemen aan deze activiteiten 

• Het is aangewezen dat de ploegverantwoordelijken de ouders informeren over de werking van 

de club. 

• Benodigdheden: 

• Ploeglijst en contactgegevens spelers, ouders, coaches en clubbestuur.  

• Technische vergunningen  

• Medische attesten  

• Officiële wedstrijdkalender  

• Verzekeringsformulier voor melding van een ongeval. 

• Reglementen voor tafelofficials  

• Gegevens clubrefs  

• Lijst beurtrol: was en eventuele ploegafspraken voor tafel, tap en verplaatsingsregeling.  

• Armband voor terreinafgevaardigde  

• Wedstrijduitrusting. 

• Kleurige balpen en eventueel een fluitje  

5. De Clubscheidsrechters & kaderscheidsrechters 
• Kunnen onder bepaalde voorwaarden opleidingen volgen. Deze voorwaarden worden in het 

reglement van inwendige orde vermeld. 

• Clubscheidsrechters dienen per seizoen minimaal 5 thuiswedstrijden te fluiten van microben, 

benjamins of pupillen. 

6. Ouders 

Aanbevelingen naar de ouders van de jeugdspelers 

• Vertrouw uw kind toe aan de coach en laat de sportieve beslissingen en instructies over aan 

de coach en accepteer ook dat niet ieder speler dezelfde capaciteiten heeft. 

• Geef geen kritiek op eigen spelers, noch op de tegenspelers of de scheidsrechters. Probeer 

zoveel mogelijk positieve punten boven te halen, dit zal de spelsfeer bevorderen  

 

• Maak tijd voor de sport van uw kind, en beloof niet te veel ( o.a. “als je zoveel punten 

maakt…”, of “per punt krijg je …”), basket is een ploegsport geen individuele sport. 

• De nevenactiviteiten zijn voor de club een belangrijke bron van inkomsten. Het wordt van de 

ouders verwacht dat zij zich voor deze nevenactiviteiten ten volle inzetten. 
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Contacten met ouders 

• Voor de aanvang van elk seizoen voorziet de trainer een startvergadering waarbij minstens 

één van de beide ouders van een (minderjarige) speler aanwezig is. Er wordt een 

ploegafgevaardigde verkozen of aangeduid die de trainer zal bijstaan in zijn contacten naar 

de andere ouders, naar de spelers en naar het bestuur toe. Tijdens deze vergadering worden 

de ouders ingelicht over de opties die de trainer in samenspraak met het bestuur genomen 

heeft wat betreft de competitie- of bekerwedstrijden en over de praktische regelingen 

binnen de ploeg en de club. 

• Teneinde de kritiek op de jeugdscheidsrechters te  verminderen zal bij het begin van het 

seizoen voor de ouders een kleine cursus worden georganiseerd waarin om de basketbalregels 

nader worden uitgelegd. 

• Halverwege het seizoen wordt door de ploegafgevaardigde een evaluatievergadering belegd 

met de ouders van de spelers. Op het einde van het seizoen wordt tenslotte een afsluitende 

vergadering georganiseerd teneinde de lessen te trekken naar het komende seizoen. 

Verplichtingen van de ouders 

• Indien er in een bepaalde reeks niet genoeg vrijwilligers te vinden zijn om de officiële taken 

waar te nemen, zal er een beurtrol voorzien worden waarin beurtelings alle ouders van de 

spelers,  een bepaalde functie (24’’ , klok, invullen van het wedstrijdblad of 

terreinafgevaardigde) dienen in te vullen , degene die om een bepaalde rede niet kan helpen 

op de desbetreffende dag dient zelf in te staan voor een vervanger (er zal dus een licentie 

aangevraagd worden voor alle ouders). De ouders verbinden zich ertoe deze beurtrol na te 

leven. 

• Voor het wassen van de uitrustingen zal een beurtrol worden opgesteld. De ouders verbinden 

zich ertoe deze beurtrol na te leven. 

• Ook voor het tappen en het vervoer zal een beurtrol opgemaakt worden. De tappers dienen 

aanwezig te zijn en de taplijst op de website te raadplegen. 

7. JEUGDAFDELING 

Doelstelling 

• Basketbal in Malle vzw gaat ervan uit dat in de jeugdreeksen tot en met de pupillen ( 14 

jarige), het spelen in ploegverband en de vorming van de basket “Fundamentals” belangrijker 

zijn dan het winnen van de matchen, er dient maw op toegezien te worden dat iedere speler 

de kans krijgt om te spelen. Hiervoor gelden onderstaande richtlijnen, doch de uiteindelijke 

beslissing ligt bij de coach. 

De coach dient rekening te houden met : 

• Aanwezigheid op trainingen en wedstrijden 

• Inzet tijdens de trainingen  

• Technische vaardigheid  

• disciplinaire afspraken 
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Werking 

• Indien blijkt dat voor de competitie de mogelijkheid voordoet om in een bepaalde reeks 

meerdere ploegen in te schrijven zullen, tot en met de pupillen, de ploegen samengesteld 

worden op basis van de leeftijd.  

De samenstelling van de ploegen dient tijdig  beslist te worden en op zijn minst voor het 

einde van het lopende seizoen. 

• Voor bekerwedstrijden (o.a. beker van Antwerpen) zal er per reeks maar één ploeg 

ingeschreven worden . De ploeg zal door de desbetreffende  coaches op sterkte 

geselecteerd te worden, uit alle spelers die normaal volgens hun leeftijd in die reeks zouden 

uitkomen, dit wil dus zeggen dat eventueel een speler die in een hogere reeks speelt wel kan  

meespelen in de bekerwedstrijden. Indien de coaches er niet uitgeraken zal na advies van de 

sportraad het Bestuur de uiteindelijke beslissing nemen. 

• Indien een speler de capaciteit heeft om mee te trainen in een hogere reeks dan waar hij 

normaal is ingedeeld is, kan dit met wederzijdse toestemming van de betrokken coaches en 

met toestemming van de speler. 

• Een speler kan uitzonderlijk (gebrek aan spelers)  meespelen in een hogere reeks indien de 

twee coaches hiermee akkoord gaan, het mag echter niet de bedoeling zijn dat dit ten kosten 

gaat van de spelers die normaal in deze reeks spelen. 

• Indien er in een bepaalde reeks bij het begin van het seizoen een tekort aan spelers is , en in 

de lagere  reeks een speler op overschot, kan er na overleg een speler ingedeeld wordt in een 

hogere reeks. 

Deze speler zal dus het hele seizoen met deze ploeg meespelen en kan maar in uitzonderlijke 

gevallen ( bekerwedstrijden) meespelen in de reeks waar hij volgens zijn leeftijd zou 

behoren. 

De beslissing om in een hoger reeks mee te spelen zal steeds in overleg met de 

desbetreffende speler, ouders (van de speler) , coaches, het sportief comité en Bestuur 

genomen worden. Het is het Bestuur, na advies van het sportief comité, dat de uiteindelijke 

beslissing neemt. De beslissing om in een hoger reeks mee te spelen kan in de loop van de 

competitie  op vraag van de speler of de ouder éénmalig herzien worden. 

• Alle twistpunten binnen de spelersgroep moeten binnen de groep opgelost worden via de 

coach en of ploegafgevaardigden. Indien nodig via de jeugdcoördinator en / of het bestuur. 

• Wat typeert een goede basket speler?  

• Hij is eerlijk en sportief tegenover tegen- en medespelers. 

• Hij aanvaardt de beslissingen van de scheidsrechter.  

• Hij is beleefd tegen zijn coach, afgevaardigden en clubgenoten. 

8. AFDELING SENIOREN 
Indien het financieel haalbaar is en op voorwaarde dat er voldoende spelers, tafelofficials en 

een ploegafgevaardigde zijn kan het Bestuur in voorkomend geval een 2° seniorenploeg 

oprichten. 

 

 

 


