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Back to Ball
Seizoen 2019/2020
#watjemoetweten
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Een woord van de voorzitter
De laatste week van augustus
start een nieuw, superleuk
basketbalseizoen. Voor mij is dit
basketbalseizoen 20! En ieder
jaar opnieuw kijk ik weer
vooruit naar de sportieve,
grappige en mooie momenten
die het seizoen gaan brengen.
Hebben jullie ook zo’n zin om
weer te beginnen?!
Het is nu wel iets anders dan
vroeger. Het is het tijdperk van
de gratis apps, honderden
vormen van afleiding die aan je
trekken en een beslag op je
leggen; en verwachtingen aan
jeugd en ouders die de pan uit
rijzen. Met zoveel keuze is het
soms moeilijk voor iets te
kiezen dat je echt heel erg leuk
vindt. Basketbal bijvoorbeeld.
Gewoon maken die keuze!
De ouderen en ouders onder
ons herinneren zich nog wel de
tijd dat we hele dagen
doorbrachten op velden en in
sportkantines. Soms met onze
ouders, zeker met onze

vrienden. We praatten over
gave wedstrijden in Nederland
en daarbuiten en over NBA Jam.
We oefenden de dunks uit de
all star games nog op onze
eigen baskets op mini-hoogte.
Maar goed, dat zijn
herinneringen. Het nieuwe
seizoen staat voor de deur! De
start van een nieuw seizoen is
altijd een leuk en soms ook
spannend moment. Voor
nieuwe leden, omdat ze een
nieuwe sport en nieuwe
mensen leren kennen. Laat ik je
geruststellen: De Dunckers is
een heel leuke vereniging en
biedt nieuwkomers een warm
bad!
Voor bestaande leden is het ook
spannend omdat er misschien
veranderingen zijn geweest
tijdens de zomer. Nieuwe
spelers in je team of misschien
een nieuwe coach of trainer.
Misschien zijn er privé
ontwikkelingen geweest en kijk
je ernaar vooruit die met je
team te delen!
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Voor de groep vrijwilligers die
tijdens de zomer hard heeft
gewerkt voor de start van het
nieuwe seizoen is het het
moment van de waarheid.
Een speciaal woord van dank
gaat uit naar deze vrijwilligers
van onze mooie vereniging. Als
trainer, coach, commissielid of
bestuurslid verrichten jullie
waardevolle taken, bovenop je
taken als speler, scheidsrechter
of tafelaar. En sommigen van
jullie spelen niet eens, maar zijn
vrijwilliger omdat ze weten dat
door hun bijdrage, anderen de
ruimte krijgen om plezier te
hebben en zich te ontwikkelen.
En dat geeft ook voldoening.
Ik hoop dat leden zich ook een
beetje laten inspireren door de
essentie van een vereniging. Bij
een vereniging werken mensen
samen aan een gedeeld doel.
Onontbeerlijk in het leven in
het algemeen. En hartstikke
nodig voor een vereniging anno
2019.

De Dunckers heeft als doel
basketbal in al haar vormen aan
te bieden op het hoogst
haalbare niveau. Dank aan de
afzwaaiend voorzitter Camillus
op ‘t Veld die er jarenlang aan
heeft gewerkt om dit met alle
vrijwilligers mogelijk te maken.
Super dat je dat deed!
Een basketbalvereniging gaat
over samenwerken door te
halen én te brengen. Binnen het
veld als speler. Daarbuiten als
tafelaar of scheidsrechter. En
misschien ook nog extra als
vrijwilliger. Vrijwilligers zijn
enorm belangrijk, het zijn de
helden waarop onze
basketbalvereniging al jaren
drijft. Bedankt, opnieuw!
Veel plezier dit jaar - als speler,
vrijwilliger, ouder of
toeschouwer. Ik hoop met jullie
samen veel mooie momenten
mee te maken.
Daan
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Spelregels
Hoe zat het ook alweer met de
schotklok, een persoonlijke fout
of een time out? Wil je een
opfrisser over de bastketbal
spelregels, kijk dan naar
www.basketballmasterz.nl. Op
deze leuke website van de NBB
vind je de spelregels en haal je je
spelregelbewijs. Ben jij de
nieuwe basketballmaster?
Uitleg digitaal tafelen
Wist je dat er bij basketbal eigenlijk 3
teams bij de wedstrijd betrokken
zijn? Naast de spelende teams is er
het team van scheidsrechters en
tafelaars. Want zonder een goede
tafel kan een scheidsrechter eigenlijk
ook zijn taak niet goed doen.
Het mooie is dat iedereen die speelt, daarnaast ook tafelaar en
scheidsrechter behoort te kunnen zijn. Als vereniging faciliteren we
het tafelen door daar ook een goede uitleg over te geven. Dat duurt
niet lang, ongeveer een uur. We voorkomen graag dat dit net voor
de wedstrijd moet gebeuren. Dan is er al zoveel te doen!
Tijdens de eerste trainingsweken organiseren we een uitleg over de
tablets, het elektronische sheet (DWF) en de regels rondom tafelen.
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Voor wie? Ieder nieuw lid wordt van harte aangeraden de
tafelcursus te volgen. Vele handen maken licht werk! Voor de
jongste leden vragen we opnieuw aan ouders en verzorgers om de
tafelcursus te volgen. Voor trainers en coaches is deze cursus ook
erg belangrijk; mocht iemand in je team of de tegenstander het
even niet meer precies weten, dan ben jij de backup! Zo voorkomen
we vertraging en uitloop bij het starten van de wedstrijden. Tot
slot: dit is ook een heel handige cursus als opfrisser!
Basis Scheidsrechterscursus (BS2)
Om basketbalwedstrijden mogelijk
te maken, zijn er op verschillende
niveaus scheidsrechters nodig.
Ieder lid krijgt de gelegenheid beter
te worden in het scheidsen.
Daarom organiseren we met hulp
van de NBB een officiële
scheidsrechterscursus aan het
begin van het seizoen. Deze BS2
cursus is gratis voor leden en bestaat uit 2 avonden theorie, 2 keer
begeleid fluiten en kent een afsluitende toets. Aan de vorige cursus
namen meer dan 20 Dunckersleden deel. Hartstikke leuk. Na afloop
krijg je een heus BS2 certificaat. Wat wil een mens nog meer!
Oh ja… Zonder diploma kun je niet (goed) fluiten. En zonder fluiten
kun je niet spelen. Bij de jongste jeugdteams kunnen de ouders en
begeleiders de scheidsrechter zijn. Bij de oudere teams zijn dit
meestal de spelers. Dus… dat is dat...
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Vervolg Scheidsrechterscursus (BS3)
Om het niveau op peil te houden en ook op termijn als vereniging
hoger te kunnen spelen, is vervolgtraining als scheidsrechter
beschikbaar. De NBB organiseert jaarlijks een aanvullende cursus
aan het begin van het seizoen. Deze BS3 training duurt 4 avonden.
Voor ons rayon is de dichtstbijzijnde locatie bij de NBB in
Nieuwegein. Zie onder het schemavan data en locaties. Je kunt
eventueel een keer van locatie wisselen.

We hebben bij de vorige scheidsrechterscursus een aantal serieuze
talenten gespot. Jullie bieden we graag deze leuke training aan. De
kosten worden door de vereniging vergoed. Inschrijven kan tot 16
september via je vereniging (scheidsrechterszaken@dedunckers.nl)
of een mailtje naar caroline.stevens@basketball.nl (met CC aan
scheidsrechterszaken@dedunckers.nl). Graag je naam,
geboortedatum en je vereniging doorgeven.
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Vacatures
We zijn nog druk op zoek naar vrijwilligers
die ons (en dus ook jullie) kunnen helpen dit
seizoen goed te laten verlopen. De meest
urgente staan hier (meer informatie op
www.dedunckers.nl/vrijwilligers). Meld je
aan via bestuur@dedunckers.nl:
•

•

•

•

trainers en coaches voor o.a. de teams M16-3, M18-2 en M161. Voor beginnende trainers en coaches, begeleid Dunckers jou
en bied je goede trainingen aan, zodat jij zelf en je de spelers in
een team kunt helpen groeien en ontwikkelen. Heb je er wel
eens over gedacht om trainer of coach te worden, maar kwam
het er niet van, neem dan nu je kans om 1 van de jeugdteams
op sleeptouw te nemen!
takenplanner voor de scheidsrechters en tafelaars om ervoor
te zorgen dat iedereen gelijkelijk wordt ingepland voor hun
wedstrijd taken en bij niet komen opdagen de
schorsingencoördinator wordt geïnformeerd; deze cruciale taak
loopt van midden september tot midden april en kost een paar
uur per twee weken.
schorsingencoördinator om ervoor te zorgen dat situaties
waarin leden die per ongeluk of expres niet hun taken hebben
uitgevoerd op de juiste wijze worden afgehandeld; deze taak
kost een paar uur per maand.
scheidsrechterscoördinator om ervoor te zorgen dat we een
goede registratie hebben van wie over welke diploma’s
beschikt en om ervoor te zorgen dat de cursussen goed worden
gevuld en gevolgd. Deze taak kost een paar uur per maand,
met een piek in september tot november.

8
Jaarplanning
Het komende jaar hebben we heel
veel in petto voor De Dunckers. De
agenda ziet er als volgt uit - dus pak
je agenda en schrijf ze bij!
●

●

●
●
●
●
●
●

Scheidsrechterstraining
BS2 (verplicht voor alle spelende leden vanaf 16 jaar en/of
hun ouders) eerste data - aanwezigheid wordt
geregistreerd op de presentielijst:
○ 10 september
○ 1 oktober
Tafeluitleg (verplicht voor alle spelende leden en/of hun
ouders, trainers en coaches) - aanwezigheid wordt
geregistreerd op de presentielijst:
○ week van 9 september
○ op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag
○ tussen 1930 - 2000 achter veld 2
Back to Ball borrel: eerste thuis competitiedag
Trainers-en-coaches-clinics (een voor Under 14 en een
vanaf Under 16): in oktober, nader bericht volgt
Koude Start - zaterdag 11 januari 2020
Paasketbalclinic - maandag 13 april 2020
Algemene Ledenvergadering - zaterdag 16 mei 2020
Eindtoernooi - zaterdag 16 mei 2020

De evenementencommissie is nog een andere verrassing aan het
plannen! Deze momenten kunnen, net als de schoolvakanties
(waarin geen trainingen worden gehouden), altijd worden
gevonden in de Dunckers Agenda op www.dedunckers.nl/agenda.
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En verder… de vloer op!
Teamindeling, trainers en coaches: Met
wie sta jij dit seizoen op het veld? Je
vindt de teamsamenstelling, de
trainingstijden en het overzicht van de
trainers en coaches op de website:
www.dedunckers.nl/trainingen.
Trainingsschema: We zijn er erg trots op dat we voor de meeste
teams twee keer training aanbieden. Waar en wanneer train jij met
je team? Het actuele trainingsschema staat op de website
(www.dedunckers.nl/trainingen).
NB: Er komt waarschijnlijk een aanpassing van de trainingslocaties
kort na het begin van het seizoen omdat we tegen alle
verwachtingen in en op het allerlaatste moment geen goede
afspraak met Optisport hebben kunnen maken. Bummer!
Wedstrijdplanningen inclusief scheidsen tafelschema: Op de website
(www.dedunckers.nl/taken) wordt een
up-to-date bestand voor de wedstrijden
gepubliceerd. Hier vind je ook het
overzicht van je tafel- en fluitbeurten.
Houd altijd het overzicht op de website aan, deze is het meest
actueel!
Sportlink App: Gebruik je de superhandige sportlink app nog niet?
Download hem vandaag nog. In de app vind je onder andere je
teamgenoten, het wedstrijdprogramma, het tafelschema en nog
veel meer. Superhandig!
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Zorg je er ook voor dat je teamgenoten kunnen zien dat jij in
het team zit, door in het menu (onder het kopje Algemeen - bij
Instellingen - Mijn Gegevens - Privacy Instellingen) te kiezen
voor Beperkt, Normaal of Open.
Bestuur & Communicatie
De vergaderingen zijn openbaar, tenzij anders aangegeven. Ze
vinden plaats in het sportcafé van de Dudok Arena. De data van de
bestuursvergaderingen vind je op www.dedunckers.nl/bestuur
en/of www.dedunckers.nl/agenda. Van de vergaderingen worden
notulen opgesteld die op verzoek met leden worden gedeeld.
Wil je weten wie welke taak op zich heeft genomen, kijk dan op
www.dedunckers.nl/contact.

Meld je aan voor de maandelijkse nieuwsbrief
www.dedunckers.nl
www.facebook.com/dedunckers
www.twitter.com/dedunckers
De trainer/coach zal een van de eerste trainingen zorgen dat er ook
via Whatsapp een teamappgroep wordt aangemaakt. Via de
trainers/coaches zullen de laatste nieuwtjes ook worden gedeeld
vanuit het bestuur en/of de Technische Commissie.

