“Wie kiest, wordt gekozen” TC-beleid 2017-2022

Basketbal Vereniging Groningen, van start tot top.
Bij ons kun je starten, positief leren en de top ambiëren!
De fundamentals van BVG zijn:
Positief trainen en coachen
Diversiteit
Warm bad
Ambitie
Respect
Spelplezier
Wij noemen dit Positief DWARS.
Wij streven ernaar dat dit er als volgt uitziet bij ons:
Positief trainen en coachen.
Ontdekken en ontwikkelen van de positieve kant van elke speler. Tijdens de training en wedstrijd
helpen we spelers ontdekken wat ze wel moeten doen, in plaats van afleren wat niet goed gaat. We
zijn opzoek naar de positieve kwaliteiten van onze spelers. Wat verkeerd ging of niet meer mag
gebeuren bewaren we voor een gepast moment op de training en altijd na de wedstrijd-emotie.
Onze trainers en coaches zijn zelf verliefd op basketbal en van daaruit gepassioneerd betrokken bij
de training en de wedstrijd. Zij zien het overstijgende voordeel van positief zijn, ook als het soms
onverklaarbaar slecht loopt. Het is inspirerend om hen te zien, zij zijn zo een voorbeeld voor de
spelers en het uithangbord voor onze club. Ze tonen, 97% van de tijd, positieve zelfdiscipline.
Diversiteit
Loop bij ons binnen en ervaar hoe verschillend wij zijn. Onze neuzen (en meningen) zijn groot, klein,
mooi, scheef en soms wat rood. Eén ding is zeker, ze staan zeker niet de hele dag dezelfde kant uit.
En wij doen het als basketbalclub goed, niet ondanks deze verschillen, maar door deze verschillen!

Warm bad
Bij ons kan het zomaar aanvoelen als “een warm bad”. We zijn behoorlijk informeel en
laagdrempelig. Waarschijnlijk doordat we het graag over basketbal hebben. En we zijn een
vereniging. Dat betekent dat we elkaar nodig hebben. Dat voel je en daar wordt een beroep op
gedaan. Kom samen met ons “verenigen”.

Ambitie
Sommige spelers willen graag heel goed worden en willen spelen op een zo hoog mogelijk niveau. In
onze teamstructuur is daar speciaal ruimte voor gereserveerd. In elk team heeft 10 basisspelers en is
er ruimte voor 2 groeispelers. Dit zijn spelers die graag nog hoger willen trainen en spelen dan het
team waarvoor ze zijn ingedeeld. Altijd krijgt hun basisteam voorrang. En maken ze kans op
speelminuten in het hogere team. Meetrainen met twee teams is dan een must. Heftig en wel erg
leerzaam.
Qua niveau spelen we al met een aantal teams op landelijk niveau. Ook deze competitieniveauambities willen wij blijven onderzoeken. Wie weet waar dit schip strandt? Bedenk wel dat wij niet
roekeloos ambitieus zijn. We zijn wel doordacht en inspirerend waar mogelijk.

Respect
Respect ziet er bij onze club uit zoals bij de meeste mensen thuis. Wij zijn zeer diverse mensen die
dat van elkaar accepteren. Juist omdat we hier beter van worden. We zijn echt niet altijd lief &
aardig, wel vechten wij onze oorlogen eerlijk uit, RECHTSTREEKS. Het respect dat wij naar elkaar
hebben, stralen wij ook uit naar de tegenstander, scheidsrechters, jury en publiek. Opvallend
detail….wij zeuren (bijna) niet tegen een scheids over foute beslissingen…we vragen hooguit een
toelichting.
Spelplezier
We doen er veel aan om er in eerste instantie voor te zorgen dat basketbal leuk is om te doen.
Spelplezier zorgt voor duurzaam sporten en genieten. Wij hebben daarom bewust een spelplezierfocus. Dit blijkt ook uit leuke extra activiteiten die worden georganiseerd door “de spelplezier
commissie”. Jong beginnen bij BVG leidt waarschijnlijk tot een lange basketballiefde.
We willen Positief DWARS zijn en doen. Niet omdat het MOET maar omdat wij denken dat het KAN.
(hebben wij goed gejat van tele2)

Hoe ziet dat er allemaal uit? Waartoe willen wij dat al deze goede intenties leiden?
De training
Wij oefenen samen en alleen eindeloos op fundamentals -balgevoel -lay up -schot -pass -harde
dribbel en daarna nog meer. We bespreken tactiek. En we oefenen op hard verdedigen en creatief
aanvallen. Stiekem ontwikkelen we hierdoor een goede conditie en een positieve
wedstrijdmentaliteit.

De wedstrijden
Wij spelen om te winnen. En blijven ook positief als het niet loopt zoals wij hebben gepland. Dan
staat altijd spelplezier en leren op nummer 1. Wij werken hard in de verdediging. In de aanval spelen
wij slim samen en focussen op creatief 1-1 basketbal om zo een overtalsituatie te bereiken om
makkelijker te scoren. Elke trainer heeft daarnaast ook nog eigen specials. De exacte details
verklappen wij lekker niet.
De organisatie van de teams bij BVG
De Technische Commissie besluit welke trainers en coaches er worden aangesteld. Deze
trainers/coaches selecteren onderling in samenspraak elk 10 spelers voor hun team. De TC keurt
deze teamindeling en na akkoord wordt dit gedeeld met spelers en ouders. Tijdens het seizoen
kunnen trainers spelers uitnodigen om mee te komen trainen. En er is ruimte voor 2 groeispelers.
Spelers mogen dit uiteraard ook op eigen initiatief vragen aan de trainer.
Trainers en coaches zijn zelfstandig verantwoordelijk voor hun team. Zij bepalen in grote mate de
aantrekkingskracht en het succes van onze vereniging. De Technische commissie helpt en
ondersteunt waar mogelijk.
Overige basketbal activiteiten
Naast basketballen doen wij onze extra taken minstens even serieus. Bijvoorbeeld achter de jury
tafel, tijdens het fluiten van een wedstrijd. Hierdoor laten wij zien wat ons karakter waard is als iets
minder leuk of spannend is.
Ouders
We zorgen ervoor dat ouders ons als club en individuele teams begrijpen. Waar mogelijk wordt
ouders actief gevraagd om de club te helpen met alle mogelijke taken ter ondersteuning van ons
doel. Een betrokken ouder is in onze ogen zeer waardevol voor de continuïteit van alles wat wij
willen als club
Tot slot
Wij zijn een spelplezier & ambitieuze basketbalvereniging die winnen niet op eenzame hoogte in het
vaandel staat en wel het gevolg is van onze positieve instelling & methodiek.
Winnen is wat we willen bereiken, positief genieten van basketbal is wat we samen doen.
“ Liefde voor basketbal verbindt, positief DWARS wint”
Hoe we dat doen?
Door onze plannen in 83% van de gevallen trouw in de praktijk te brengen.
Waarschuwing:
Basketballen vinden wij een positieve keuze en onze BVG fundamentals bepalen hoe wij succesvol
willen zijn. Kijk daarom altijd diep in uw hart en vraag uzelf af: “past dit bij mij en/of mijn kind?”
Dank voor de aandacht en wellicht tot ziens TC BVG

