
 

WEGWIJZER LEDEN BC ARTA 
Afspraken tussen: speler, ouders, trainer/coach en club 
Club: Basketball Club ARTA 
 

Wat kan je van de club verwachten: 
− veilig sportklimaat: iedereen is welkom, we gaan respectvol met elkaar om (geldt voor 

iedereen die betrokken is bij de club). 

− nieuws over trainingen, wedstrijden, toernooien en andere informatie 

− wedstrijdplanning en reisschema (zie website & Basketball.nl app); LET OP: Basketball.nl app 
is altijd leidend 

− trainingen, wedstrijden, toernooien en andere leuke activiteiten 
 

Wat kan je van de trainer/coach/teammanager verwachten: 
− aanmaken van een groepsapp (met de ouders, spelers en trainers) 

− leiden van kwalitatieve trainingen: er is een opbouw in de training, maar er wordt ook 
afgestemd op resultaten/bevindingen uit de wedstrijden, waarbij plezier bovenaan staat 

− op tijd aanwezig voor de trainingen 

− op tijd aanwezig bij wedstrijden 

− delen informatie over wedstrijden (bv. tijd waarop je aanwezig moet zijn, etc.) 

− maken en doorgeven van wasschema 

− coachen van de wedstrijden 

− iedereen speelt ongeveer evenveel (ook afhankelijk van opkomst op trainingen van de 
speler) 

 

Wat verwachten we van de speler:  
− 100% inzet op trainingen en wedstrijden 

− teamgeest als onderdeel van een team en helpt en steunt zijn medespelers in het veld 

− respect voor elkaar: je medespelers, tegenstanders, scheidsrechter en trainer/coach 

− op tijd aanwezig op trainingen en wedstrijden 

− alle trainingen aanwezig: bij ziekte en of (gegronde) afwezigheid op tijd persoonlijk bij trainer 
afmelden (niet in groepsapp), maar persoonlijk berichtje (of door speler zelf of door ouder) 

− alles netjes houden (denk aan kleedkamer en materialen op het veld) 

− geen gebruik van mobiele telefoon tijdens wedstrijden of trainingen 

− als er iets is: dan kan je altijd bij de trainer of coach terecht (niet mee blijven lopen) 

− het behalen van het spelregelbewijs (verplicht gesteld door de NBB) voor alle 
wedstrijdspelers van 13 jaar of ouder 

− het behalen van een scheidsrechterscursus (BS cursus) voor alle wedstrijdspelers vanaf de 
U16 (mits minimaal één jaar wedstrijdspeler) 

− eventueel het uitvoeren van tafel/-fluittaken (zie tafel- en fluitschema op de website) 
 

Wat verwachten we van de ouders: 
− motiveren en stimuleren van de kinderen 

− coachen aan de trainer/coach overlaten 

− heb je op of aanmerkingen: dit met de trainer bespreken  niet in bijzijn kinderen) 

− houden aan het was- en rijschema (indien dit niet lukt zelf vervanging regelen of onderling 
ruilen) 

− op tijd brengen of sturen naar training en wedstrijden 

− uitvoeren van tafel/-fluittaken (zie tafel- en fluitschema op de website) 

− eventueel helpen van de club d.m.v. vrijwilligerswerk (helpen bij activiteiten, betrokkenheid 
bij de club, etc.) 

 
We moeten er soms wel iets voor laten maar daar krijgen we zeker iets voor terug: veel sportplezier! 
En daar doen we het voor met z’n allen! 



 

TRAINING- EN WEDSTRIJDINFORMATIE 
 
TRAININGSAVOND ELKE WOENSDAG (behalve de schoolvakanties) tot ongeveer eind mei in             
De Waterwijk, Gagelsweg 25 te Steenwijk.  
De jeugdteams worden aangeduid met U.. Dat staat voor Onder .. jaar 
 
TEAM  TIJD   TRAINER  COACH 
U8  : 17.00 – 18.00 uur Margerita  Henri 
U10  : 17.00 – 18.00 uur Margerita  Henri 
U12  : 18.00 – 19.30 uur Henri   Henri 
U14  : 18.00 – 19.30 uur Stefan/Yvonne  Stefan/Yvonne 
U16  : 19.30 – 21.00 uur Stefan/Yvonne  Stefan/Yvonne 
Heren  : 19.30 – 21.00 uur Richard   Richard 
Recreanten 2 : 19.00 – 20.00 uur Richard   nvt 
Recreanten 1 : 20.00 – 21.00 uur nvt   nvt 
 
EXTRA TRAININGSAVOND (TECHNIEKTRAINING) in de RSG, Lijsterbesstraat 1 te Steenwijk 
 
MAANDAGAVOND: 
U14  : 18.30 – 20.00 uur Stefan  
DINSDAGAVOND:   
U16  : 18.30 – 20.00 uur Stefan 
 
AFMELDING TRAINING JEUGD (NIET in de teamapp maar persoonlijk) 
U8 en U10 : Margerita, 06-53949263 
U12  : Henri, 06-81788416 
U14 en U16 : Stefan, 06-51519713 
 
AAN- EN AFWEZIGHEID WEDSTRIJDEN/TOERNOOIEN JEUGD: 
U8 en U10 : Henri, 06-81788416 
U12  : Via de NBB-app, voor uitleg vraag Henri (06-81788416) 
U14 en U16 : In de ‘groepsomschrijving’ van de Whatsappgroep 
 
 
INFORMATIEVOORZIENING: 
Voorzitter    : Wouter Burggraaf, voorzitter@bcarta.nl 
Penningmeester/ledenadministratie : Marian Frijlink penningmeester@bcarta.nl/06-51393349 
Overige vragen    : info@bcarta.nl 
Algemene nieuwsapp   : Alle informatie voor de hele club wordt hierin gemeld 
Teamvragen    : Via teamapps, je wordt uitgenodigd door je trainer 
Teammanager U14/U16  : Jorn de Haan, wedstrijdsecretaris@bcarta.nl/06-38579734 
Teammanager U8/U10/U12  : Henri van Ommen, 06-81788416 
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