Algemeen
Welkom bij Dynamo Bertem!
We hopen van harte dat jullie je er snel thuis zullen voelen.
We willen jullie ook danken voor het vertrouwen dat jullie in onze club stellen.
Om alles in goede banen te leiden, willen we enkele afspraken op een rijtje zetten.

-

Uw kind(eren) heeft/hebben gekozen om basketbal te spelen. Het is voor de
kinderen dan ook erg fijn en belangrijk hen hierin te steunen en aan te moedigen.
Toon belangstelling voor de sport en de club en kom ook regelmatig kijken en
supporteren.

-

Vanaf het schooljaar waarin je kind 6 jaar wordt, kan het zich aansluiten bij Dynamo
Bertem. Vooraleer aan te sluiten krijgt hij of zij gedurende twee trainingen de kans
om te ervaren of deze sport hem/haar ligt.
Tijdens deze trainingen is je kind nog niet verzekerd door de club en gebeurt het
trainen op eigen risico.
Indien deze eerste ervaring meevalt, zal worden gevraagd een licentieformulier in te
vullen als lid van de club. Deze licentie, samen met een medisch getuigschrift en het
betalen van het lidgeld, geeft uw kind de toelating deel te nemen aan de trainingen
en wedstrijden.
Belangrijk: je kan pas deelnemen aan een competitiewedstrijd drie dagen nadat je
aansluitingsformulier werd verzonden.

-

Soms gaat het echter wat minder. Kinderen kunnen zo leren om door te zetten.
Moedig dan ook de inzet en de inspanningen van uw kind aan, meer dan de pure
prestatie en de winst of het verlies van de wedstrijd. Het is belangrijk dat uw zoon of
dochter ervoor gaat en altijd zijn/haar best doet maar vooral dat hij/zij plezier
beleeft.
Een positieve belangstelling is de beste motivatie voor uw kind. Stimuleer het om al
zijn talenten te ontwikkelen.

-

Zorg dat uw kind tijdig aanwezig is op trainingen en wedstrijden en dat zijn/haar
uitrusting in orde is.

-

Coaches werken wekelijks met spelers. De opstelling van de ploeg, de speelwijze en
andere beslissingen worden door hen weloverwogen genomen, ook al is het voor
ouders niet altijd duidelijk waarom.
Het is dan ook geenszins de bedoeling dat ouders zich hierin mengen.

Als er iets gebeurt bij onze club waarmee u het niet eens bent, of indien iets niet
duidelijk is bespreek dit dan in alle rust met de persoon in kwestie of met iemand van
het jeugdcomité of het bestuur.
Ook bestuursleden en vrijwilligers binnen de club doen er alles aan om de club
draaiende te houden en verdienen het nodige respect.
-

Stimuleer uw kind om de coach in vertrouwen te nemen. Alles wat tegen een coach
gezegd wordt, zal met de nodige discretie behandeld worden.

-

Wees bij uw kind waakzaam voor tekenen van overbelasting. Spreek hier eventueel
over met de trainer en/of de jeugdverantwoordelijke.

-

Zie sport niet als een handige vorm van kinderopvang.

Speciaal voor jeugdwedstrijden
-

Moedig uw kind aan om de regels te respecteren en om respect op te brengen voor
de prestaties van de tegenstander.
Toon na afloop, ook bij verlies, zelf een sportieve houding en uit geen afbrekende
reacties naar eigen spelers, tegenstrevers, coaches, scheidsrechters,
ploegafgevaardigde, tafelofficials of andere ouders.
Applaudisseer voor knap spel van zowel van de eigen ploeg als van de tegenstrevers.

-

Kijk niet alleen naar de uitslag maar vooral naar de geleverde inspanningen.

-

Gebruik geen agressieve taal langs de zijlijn. Verbaal of fysiek geweld en racisme
worden niet getolereerd.

-

Tijdens de activiteiten heeft de coach de leiding. Maak het uw kind niet moeilijk door
eigen instructies te roepen, laat staan kritiek te geven op de coach. Denk eraan dat
basketbal een teamsport is en dat uw kind niet alleen is in het team.

-

Respecteer steeds de beslissingen van de coach en de scheidsrechters.
Als je niet akkoord bent met bepaalde zaken, praat erover met de coach.
Liefst niet na een wedstrijd wanneer de gemoederen nog niet bedaard zijn. Spreek
de coach aan om een afspraak te maken.

-

Elke wedstrijd zijn er vrijwilligers nodig voor tafelofficial, délégué, hulp aan de toog,
chauffeurs voor de uitwedstrijden,… . Probeer regelmatig uw steentje bij te dragen .

-

Wij hopen alvast dat jullie zelf ook veel plezier beleven aan de wedstrijden!

