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PRINCIPES EN STURENDE ELEMENTEN 

Optimaliseren van het sportief aanbod rekening houdend met : 
 
“MISSION STATEMENT” VAN DE CLUB  
Red Vic wil een sportaanbod realiseren dat sportbeoefening mogelijk maakt op ieders prestatieniveau en dus 
geschikt is voor competitiesport op alle niveau’s. 

BUDGETAIRE KRIJTLIJNEN 

 Adviserende rol naar RVB aangaande personeels/coach beleid 

 Initiatief tot het verbeteren van sociaal – agogische vaardigheden van alle partijen 

 Coach Heren 1, Dames1 en coördinatoren, aanwerven van spelers H1 en D1, ontslagen en 
verloning vallen rechtstreeks onder de bevoegdheid van RVB 

SPORTIEVE VISIE EN ORGANISATIE 

Red Vic betracht een kwalitatief hoogstaande opleiding aan te bieden met de bedoeling elke speler maximale 
ontplooiingskansen aan te bieden: op sportief vlak, op sociaal vlak en op het vlak van persoonlijkheidsvorming. 

 
In deze opleiding ligt de klemtoon aanvankelijk quasi uitsluitend op het spelelement.Geleidelijk aan, bij 
opklimmende leeftijdscategorieën, wordt meer nadruk gelegd op het competitieve karakter. In de jeugdopleiding 
wordt, waar mogelijk, het principe van differentiëring toegepast. Dit houdt in dat elke speler bij voorkeur 
ingedeeld wordt in een groep die het beste bij zijn mogelijkheden, vaardigheden en persoonlijkheid past. 

Er wordt geopteerd voor het stimuleren van creatief spelen boven het hanteren van strakke spelsystemen. 

Technisch wordt een polyvalente basisvorming aangeboden waarbij iedereen op elke positie leert spelen. 
Specialisatie volgt in een later stadium.Om dit te realiseren beschikt het sportbestuur over jeugdcoördinatoren. 

RED VIC WILRIJK BBC – SPORTBELEID 

RED VIC WILRIJK BBC staat al jaren aangeschreven als één van de vooraanstaande clubs in de provincie 
Antwerpen, zeker wat de jeugdopleiding betreft. De bewijzen van die goede jeugdwerking zijn terug te vinden in 

de tientalle bekerfinales en kampioenstitels die op het palmares van de club werden genoteerd in de afgelopen 
jaren. 

Nu is winnen absoluut niet het belangrijkste voor een jeugdploeg. Bij een degelijk jeugdopleiding komen immers 
nog heel wat andere zaken kijken dan "overwinning “.  
 
Ten eerste is er het sociaal aspect: de kinderen komen terecht in een gans nieuwe omgeving en gaan op zoek 

naar nieuwe vrienden binnen hun eigen ploeg. Voor de ouders is het sociaal aspect vaak zelfs het belangrijkste, 
maar ook het moeilijkste. Het begeleiden van hun kind bij de wedstrijden is vaak een aangenaam tijdverdrijf, maar 
brengt soms ook wel irritaties met zich mee, t.o.v. andere ouders, andere spelers of soms de club zelf. Het is aan 
ons allen om tesamen deze zaken in goede banen te leiden. 

Naast het sociaal aspect is ook de pedagogische waarde van een jeugdopleiding niet te onderschatten. De 

kinderen leren een aantal regels op sportief vlak, maar tegelijkertijd worden een aantal gedragsregels en grenzen 
vastgelegd. Denken we maar aan ploegdiscipline (afspraken i.v.m trainingsuren, vertrekuren op verplaatsing, 
enz.), beleefdheidsregels (groeten van de tegenpartij en scheidsrechters) en vooral tolerantie (t.o.v. de trainer, 
medemaats en tegenstander.) 

De combinatie van deze twee aspecten, samen met het aanleren van de gewone baskettechnieken, maakt de 
taak van de trainer er niet eenvoudiger op. Aan de ouders zouden wij dan ook willen vragen om er in de eerste 
plaats op te letten om zelf, als "goed voorbeeld" niet tegen de regels van het huishoudelijk reglement te willen 
zondigen. 

Om de trainers bij te staan in hun moeilijke taak, hebben wij bij elke jeugdploeg ploegafgevaardigden voorzien. 

Zij spelen vooral naast het terrein een rol als begeleider en of verzoenen in geval van problemen. De sportieve 
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opleiding van de jeugd ligt in handen van de jeugdcoördinator. Wij hebben een sportief jeugdprogramma 
samengesteld dat door alle trainers van Red Vic Wilrijk BBC wordt opgevolgd. Op deze manier willen we 
vermijden dat in de opleiding items worden verwaarloosd en andere telkens herhaald worden. 

We hopen alzo elk jaar een aantal complete allround spelers/speelsters af te leveren die in onze 
seniorploegen (en wie weet zelfs op topniveau) hun mannetje/vrouwtje kunnen staan. 

 


