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Van onze vrijwilligers
H.S.V. Basketbal (HSVB) is een basketbalvereniging waar individuele ontwikkeling en opleiding
bovenaan staat. Er wordt recreatief en prestatief gebasketbald. HSVB wil een vereniging zijn met
een brede basis, die competitiebasketbal aanbiedt voor jeugd en senioren op verschillende
competitieniveaus (regionaal en landelijk).
We willen elke speler op zijn of haar niveau maximaal laten ontplooien. Dit houdt in dat we bij de
jeugd de prioriteit duidelijk leggen bij de kwaliteit van de opleiding en minder bij de resultaten. Als
de kwaliteit goed is komen de resultaten vanzelf. Ook streven we naar tevreden leden, ouders,
supporters en sponsors. Niet alleen op sportief maar ook op sociaal, organisatorisch en commercieel
vlak. Om dit allemaal te bewerkstelligen hebben we alle leden, ouders, vrijwilligers en sponsors
nodig. Het lijkt heel gewoon om een zaal binnen te lopen en teams te zien basketballen, maar daar
heb je o.a. een coach, trainer, scheidsrechters, tafelaars en ouders voor nodig.
Dit alles vergt een goede organisatie binnen een vereniging en de benodigde steun van al deze
betrokkenen. Samen moeten we ervoor zorgen dat leden er op kunnen vertrouwen dat ze plezierig
kunnen trainen en wedstrijden spelen omdat de randvoorwaarden zijn ingevuld. Dit kan alleen maar
met elkaar en voor elkaar.
Dit informatieboekje is bestemd voor leden van H.S.V. Basketball (HSVB). In het boekje staat veel
algemene informatie. Actuele informatie (zoals trainingsrooster, teamindeling en tafel- en
fluitbeurten) is elders te vinden op onze website. We hebben dit document zorgvuldig samengesteld,
mocht het desondanks onjuistheden bevatten of onvolledig zijn, dan vernemen we dat graag.
Wij begroeten jullie bij deze mooie en gezellige basketbalclub uit Haren en omstreken!
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Contactgegevens vrijwilligers
BESTUUR
Voorzitter
Giovannie Konigferander
(06) 29 50 75 47
bestuur@hsvb.nl
Secretaris
Ria Joling-Kobus
(06) 12 16 76 72
secretaris@hsvb.nl

Penningmeester en ledenadministratie
Jan de Vries
(06) 20 74 68 95
penningmeester@hsvb.nl
ledenadmin@hsvb.nl

Wedstrijdsecretariaat/Scheidsrechterszaken
Natasja Sloot-Bosma
(06) 38 48 61 86
wedstrijdzaken@hsvb.nl

Technische zaken
Kim vd Werff
(06) 155114613
tc@hsvb.nl

Technische zaken
René Postma
(06) 29057327
tc@hsvb.nl

Commerciële zaken
Arend Algera
(06) 19 35 47 84
sponsoring@hsvb.nl
Algemeen bestuurslid
Margo Koning
(06) 11 32 68 66
bestuur@hsvb.nl
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OVERIGE
Vertrouwenspersoon
Carla Seip
vertrouwenspersoon@hsvb.nl

Medisch Centrum Zuid
Nitzan Haddash (fysiotherapeut, maandagen van 18.30 tot
19.30 in sporthal Scharlakenhof aanwezig)

SPORTHALLEN
Wedstrijdzaal Scharlakenhof
Geertsemaweg 3
9751 XA HAREN
(050) 534 55 22

BONDSADRES
Nederlandse Basketball Bond
Bezoekadres
Kelvinbaan 48
3439MT, Nieuwegein
Postadres
Postbus 2650
3430 GB, Nieuwegein
(030) 20 20 120
info@basketball.nl
http://www.basketball.nl
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Contactgegevens trainers
TEAM

TRAINER

MAIL

TELEFOON

Peanuts

Marlies kremer

marlieskremer@home.nl

(06) 30 07 74 96

Leora Timmer

leora.timmer04@gmail.com

(06) 15 19 87 77

Annemiek Rekker

rekker.annemiek@gmail.com

(06) 20 76 27 42

XU12-1

Henk Jan Vosselman Henkjan.vosselman@gmail.com (06) 31 50 08 81
Marien Riepma

marienriepma56@gmail.com

(06) 21 95 49 25

Ary Littooy

ary.littooy@hotmail.com

(06) 29 50 75 47

Matthijs Roelfes

matthijs.roelfes@gmail.com

(06) 31 50 43 59

Lidy Gietema

lidy.gietema@home.nl

(06) 39 66 54 73

VU14

Fred Eisses

zwaneisses@gmail.com

(06) 81 44 45 84

VU16

René Postma

rene.postma@home.nl

(06) 29 05 73 27

Fred Eisses

zwaneisses@gmail.com

(06) 81 44 45 84

Niek Nieboer

nieknieboer@hotmail.com

(06) 51 77 64 69

Mirjam Strating

m.mstrating@gmail.com

(06) 48 97 53 41

Ata Einolhagh

a.einolhagh@live.nl

(06) 23 92 94 16

Mirjam Strating

m.mstrating@gmail.com

(06) 48 97 53 41

XU12-2

VU18

VU20

MU14

Radian Sambo
Michel Struijck

michelstruijck@gmail.com

MU18-1

Joost Doornkamp

j.doornkamp@ziggo.nl

MU18-2

Richard de Weert

richarddeweerd15@outlook.com (06) 33 86 74 31

(06) 55 90 74 16

MU20
Wheelers

Natasja Sloot-Bosma sloot_bosma@icloud.com

(06) 38 48 61 86

Heren Recreanten

Hans Heikens

heikenshans@gmail.com

(06) 46 32 63 36

Dames Recreanten

Margo Koning

info@deetman.com

(06) 11 32 68 66

Techniek Training

Kim Zwiers

kzwiers2000@outlook.com

(06) 29 91 57 02

Susan van Reenen

susanvanreenen99@gmail.com (06) 37 22 28 35
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OPLEIDING BIJ HSVB
HSVB heeft een opleidingsplan, de technische lijn binnen onze vereniging. Er is een aantal
hulptrainers en coördinatoren benoemd. Zij begeleiden o.a. beginnende trainers om ze op weg te
helpen en om de vertaalslag te maken van het opleidingsplan op papier naar de praktijk. Daarnaast
houden zij de doorstroming van onze talenten in de gaten. Zij zijn in verbinding met spelers, trainers
en TC en zij komen regelmatig kijken en zo nodig begeleiden bij trainingen en/of wedstrijden. Heb
je vragen hierover, stuur dan een mail naar tc@hsvb.nl.
LEERCOACHES
Bij HSVB zorgen we ervoor dat onze trainers goed opgeleid worden en blijven. Voor het begeleiden
van trainers in opleiding zijn namens de NBB een aantal ervaren en bevoegde trainers van HSVB
ingezet als leercoach. Heb je vragen hierover, stuur dan een mail naar tc@hsvb.nl.
TRAININGSROOSTER
Klik hier voor het actuele trainingsrooster.
LEEFTIJDSINDELING
Het basketbal kent een leeftijdsindeling. M staat voor Mannen, V staat voor Vrouwen. In de tabel
wordt een U gebruikt, bijvoorbeeld MU14. Hiermee wordt bedoeld mannen ‘jonger dan’ (Under) 14
jaar.
Code

Geboortejaar

Senioren

1998 of eerder

U22

1999 - 2000

U20

2001 - 2002

U18

2003 – 2004

U16

2005 - 2006

U14

2007 - 2008

U12

2009 - 2010

TRAINER/COACH OPLEIDINGEN
Informatie over trainer/coachopleidingen vind je hier. HSVB
ondersteunt ook financieel leden die trainer/coachopleidingen doen
of willen doen. Neem hiervoor contact op met de TC.

Ledenverplichtingen
SPREIDING VAN FUNCTIES EN TAKEN
Samen zorgen voor een goed functionerende vereniging. Binnen
HSVB gelden een aantal ‘regels’ waar elk team aan dient te voldoen. Zo moet elk team regelmatig
een jurytafel leveren, een wedstrijdcommissaris en moet er regelmatig gefloten worden. Voor veel
leden is het vervullen van andere taken/functies een vervelende bijkomstigheid. Je wordt immers lid
om te basketballen en niet om bijvoorbeeld een middag zaalcommissaris te zijn. Toch kan een
vereniging niet bestaan zonder de bereidheid van mensen om dergelijke werkzaamheden op zich te
nemen. En het blijkt altijd weer dat met meer mensen de taken lichter worden.
Omdat HSVB voornamelijk bestaat uit jeugdspelers, zijn ouders voor ons erg belangrijk. Van helpen
met het klaarzetten van de zaal voor de wedstrijd tot het organiseren en/of meehelpen bij een feest.
Ook wordt er een beroep op ouders gedaan om bij toerbeurt voor het vervoer te zorgen van
uitwedstrijden. Verder heeft elk jeugdteam (als de trainer dat wenst) een teamcoördinator of
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contactouder. Deze ouder regelt alle zaken omtrent vervoer, kleding en bijvoorbeeld de organisatie
van meetings met en uitjes voor het team.
TAKEN EN VERGOEDINGEN
HSVB is een vereniging en net als bij elke vereniging wordt het steeds moeilijker om bestuurlijk en
organisatorisch kader te vinden. Om te voorkomen dat we met steeds minder mensen een steeds
grotere kar moeten trekken, wordt van de actieve leden verwacht dat ze bepaalde taken uitvoeren
zoals tafelen en fluiten. Voor bepaalde taken worden vergoedingen toegekend. Hieronder een
overzicht:
• Bestuurslid: geen vergoeding.
• Hoofdtrainers ontvangen een vrijwilligersvergoeding, afhankelijk van ervaring, diploma’s en het
aantal keren dat training wordt gegeven.
• Scheidsrechters (hieronder meer informatie)
SCHEIDSRECHTERSOPLEIDINGEN EN -VERGOEDINGEN
Alle leden van 14 jaar en ouder zijn verplicht eerst een spelregelbewijs halen, voordat zij een BS2
cursus mogen volgen. Ieder lid ouder dan 16 jaar volgt daarna verplicht een BS2 cursus. Dit is het
beginniveau van fluiten. Daarnaast zijn er verschillende opleidingen voor scheidsrechters. De NBB
hanteert ook vergoedingen voor scheidsrechters. Vergoedingen van officials worden per competitie
jaarlijks vastgesteld middels de tarievenlijst van de NBB. Vind je het leuk en wil je meer weten
hierover, stuur dan een mail naar Natasja (wedstrijdzaken@hsvb.nl).

Ledenadministratie
HOE WORD JE LID?
Je wordt lid door je aan te melden bij de ledenadministratie
via het aanmeldingsformulier op de website.
• Je mag eerst 3 x gratis meetrainen voordat je je
aanmeldt.
• Meld je daarna aan bij de ledenadministratie via het
aanmeldingsformulier. Het formulier wordt digitaal direct
verstuurd aan ledenadmin@hsvb.nl. Bespreek altijd
vooraf met de betreffende trainer of TC van het team waarbij je gaat spelen.
• De ledenadministratie stuurt je een bevestiging van de aanmelding.
• De contributie gaat in bij ontvangst van het aanmeldingsformulier bij de ledenadministratie.
• Is het zaak dat je snel mee kan/mag/moet spelen met een competitiewedstrijd, neem dan contact
op met de TC, zij moeten op de hoogte zijn en regelen de inschrijving vervolgens met de
ledenadministratie.
HOE ZEG JE JE LIDMAATSCHAP OP?
Stuur voor 1 mei een mail aan ledenadmin@hsvb.nl. Opzeggen na 1 mei betekent voor competitiespelende leden dat de gehele contributie + bondsgeld van het volgend seizoen betaalt dient te
worden.
TUSSENTIJDSE BEËINDIGING VAN HET LIDMAATSCHAP
Is alleen mogelijk onder bijzondere omstandigheden en met instemming van en in overleg met
betreffende trainer en het bestuur. In overleg met de penningmeester worden afspraken gemaakt
over verdere afwikkeling van financiële verplichtingen van het betreffende lid. Informeer dit dus altijd
vooraf bij de penningmeester. Voor meer informatie zie huishoudelijk reglement.
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Niet-competitie-spelende leden kunnen hun lidmaatschap tussentijds schriftelijk opzeggen door een
mail te sturen aan de ledenadministratie. Je ontvangt daarna een bevestiging van de opzegging.
OPZEGGEN/LANGDURIG ZIEK OF GEBLESSEERD
Langdurig zieken/geblesseerden/wegblijvers/opzeggingen moeten z.s.m. doorgegeven worden aan
de

ledenadministratie/penningmeester.

Altijd

schriftelijk

opzeggen,

via

een

email

aan

ledenadmin@hsvb.nl. In overleg met het bestuur kan maatwerk t.a.v.
de contributie verricht worden, afhankelijk van de datum dat er niet
meer gespeeld of getraind kan worden. Zie ook contributieverlaging bij
ziekte/blessure.
SCHULDVRIJVERKLARING
Nieuwe leden hebben bij aanmelding of bij een overstap naar een
andere vereniging een schuldvrijverklaring nodig, als zij de afgelopen 5
seizoenen lid zijn geweest van een andere basketbalvereniging. Dit is
een verklaring van de penningmeester van de latende vereniging dat
aan kosten als contributie (en andere eventuele zaken zoals inleveren
tenue) is voldaan. De namen van niet-schuldvrij vertrekkende leden worden geregistreerd bij het
bondsbureau van de NBB te Nieuwegein, waarna uitsluiting van de basketbalsport in Nederland volgt.
Contactpersoon is de penningmeester Jan de Vries. Meer informatie en de schuldvrijverklaring vind
je hier.
ADRESWIJZIGING
Wijzigingen in adresgegevens worden schriftelijk via email doorgegeven aan ledenadmin@hsvb.nl

Contributie
Contributie is opgebouwd uit de volgende componenten:
bondscontributie,
zaalhuur,
trainerskosten,
secretariaat,
wedstrijdkosten. Een overzicht van de contributie voor het
lopende seizoen vind je hier.
Deze foto van Onbekende

CONTRIBUTIE BETALING
De contributie wordt in 5 termijnen en wel oktober, november, januari, februari en maart via
automatische incasso geïnd. Alleen in overleg met de penningmeester kan afwijkend betaald worden.
Heb je hier vragen over, stuur dan een mail naar de penningmeester.
CONTRIBUTIEVERLAGING BIJ ZIEKTE/BLESSURE
Het is mogelijk om in geval van langdurige ziekte/blessure (6 weken of langer) voor de duur hiervan
korting van 50% op de contributie aan te vragen. Deze korting is alleen van toepassing op het
verenigingsdeel van de totale contributie. Verder is de korting alleen gedurende de periode van
ziekte/blessure van kracht. Het verzoek om voor korting in aanmerking te komen moet schriftelijk
bij de penningmeester worden gedaan in deze periode. Een aanvraag achteraf wordt niet behandeld.
Als je weer gaat trainen/spelen moet je de penningmeester opnieuw schriftelijk hierover informeren.
FAMILIEKORTING
Voor gezinnen waarvan meerdere kinderen lid zijn van HSVB bestaat een korting:
2 jeugdleden: € 20,- per gezin - 3 of meer jeugdleden: € 35,- per gezin. Deze korting wordt alleen
toegepast wanneer de jeugdleden het hele seizoen lid zijn. Een jeugdlid is 18 jaar of jonger.
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Boetes en sancties
NBB en HSVB kunnen boetes opleggen. De bond geeft boetes voor zaken zoals het niet opkomen
van teams, scheidsrechters of tafels, geen spelersnummer op het shirt, niet correct invullen van het
wedstrijdformulier. Deze boetes worden doorberekend aan de betrokkene(n). Een lijst met heffingen
en boetes van de NBB vind je hier.

SCHEIDSRECHTERS
Bij het niet deelnemen aan een scheidsrechtercursus – zonder afmelding of geldende reden voor
afzeggen- wordt het betreffende lid geschorst voor het spelen van wedstrijden. Ook indien men
halverwege zonder reden wegblijft, volgt een volledige schorsing. De schorsing houdt in:
•
Voor de BS2-cursus 3 wedstrijden.
•
Voor de BS3-cursus 4 wedstrijden.

Competitie
HET WEDSTRIJDPROGRAMMA
Het actuele wedstrijdprogramma staat in Sportlink. Hier vind je meer informatie over Sportlink voor
leden en ouders. Ook ouders kunnen een account aanmaken op de app om standen, uitslagen en
wedstrijden te kunnen zien. Sportlink vind je in de Appstore en/of Playstore van je Smartphone.
WEDSTRIJDEN
•
De trainer/coach of aanvoerder zorgt voor 2 wedstrijdballen bij uitwedstrijden.
•
Contactpersoon (reserve-)tenues: Natasja Bosma.
•
De trainer/coach zorgt ervoor dat het digitale wedstrijdformulier in de basketbalapp tijdig en
juist ingevuld is voor de wedstrijd. Vragen over de basketbalapp en/of tablets: Natasja Bosma.
•
Wedstrijdrooster/rijschema worden z.s.m. door de trainer aan leden en/of ouders doorgeven.
Er wordt door de trainer te allen tijde vóóraf met de TC overlegt wat wel en niet mag (of kan) bij het
meespelen van extra en/of andere en/of nieuwe spelers.
DISPENSATIEREGELING EN DUBBELE LICENTIE
Informatie over dispensatie en dubbele licenties vind je in het handboek competities van de NBB.
Het kan voorkomen dat een team (bijvoorbeeld U14) één oudere speler heeft (als de vereniging
bijvoorbeeld bij een hogere leeftijdscategorie geen geschikt team heeft). Dat team wordt dan bij
naam een U16 team.
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Invallen in een lagere ploeg is niet toegestaan. Onder een lagere
ploeg wordt verstaan een jongere leeftijdsgroep of een op lager
niveau spelende ploeg in dezelfde leeftijdsgroep. Bij regionale
competitie houdt Afdeling Noord er zoveel mogelijk rekening mee
dat het team uit voornamelijk jongere spelers bestaat. Het team
wordt dan ingedeeld in de lagere leeftijdscategorie in de
competitie (U14), maar heet dan wel U16. Informeer vooraf altijd
de TC over het meespelen, invallen of aanvragen van dubbele
licenties.
Invallen en/of meespelen van een jeugdspeler bij een hogere
categorie wordt vooraf altijd met de TC en de ouders/verzorgers
besproken. Er moet een verklaring van geen bezwaar worden
opgesteld door de ouders/verzorgers die naar de eigen vereniging
moet worden verstuurd.

Diversen
WEBSITE
De website www.hsvb.nl is het officiële verenigingsorgaan van HSVB.
VERTROUWENSPERSOON EN GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG
HSVB wil een veilige basketbalvereniging zijn waar iedereen met plezier basketbalt en zich thuis
voelt. Dat betekent dat we met elkaar er alles aan moeten doen om zaken als pesten, agressie en
geweld, discriminatie, seksuele intimidatie en andere ongewenst gedrag zoveel mogelijk te
voorkomen. Ongewenst gedrag komt overal voor en kan dus helaas ook binnen HSVB voorkomen.
Meer informatie vind je op deze pagina op onze website. Op de website van de NBB vind je ook veel
informatie over grensoverschrijdend gedrag en externe vertrouwenspersonen.
GEDURENDE HET SEIZOEN
Onze vrijwilligers (bestuur, trainers en beheerders van de hal) hebben we in de loop van de tijd een
aantal regels opgesteld om er voor te zorgen dat iedereen het naar de zin heeft en blijft houden en
zich vooral bezig kan houden met de sport. Daarom toch een aantal zaken genoemd:
•
Bij verhindering dient de trainer zelf vervanging regelen. Dit wordt altijd tijdig gecommuniceerd
naar de spelers en de ouders. Zonder begeleiding mag er door jeugdteams niet getraind worden.
•
Jeugdleden moeten zich verplicht afmelden bij de trainer, als zij niet (of niet tijdig) op de training
aanwezig kunnen zijn. Leden t/m U16 worden in principe door de ouders afgemeld, tenzij anders
afgesproken met de trainer.
•
Jeugd wordt tijdens de training nooit naar huis gestuurd. Wij verwachten dat ouders bereikbaar
zijn tijdens de training als zij niet zelf aanwezig zijn in de hal.
•
Spelers melden zich bij het verlaten van de zaal te allen tijde bij de trainer. Zij verlaten nooit
ongezien de sporthal.
•
Spelers en trainers die trainen in laatste tijdblok sluiten netjes af: o.a. controleren materialen,
lichten uit, gevonden voorwerpen, ballenkast op slot, etc.
•
Iedereen ruimt eigen gebruikte ballen en andere materialen op. Van trainers wordt verwacht
dat zij de veiligheid bewaken tijdens en rond de trainingen/wedstrijden. Denk hierbij vooral aan
het achter de basket rondhangen; baskets zijn inklapbaar en daardoor gevaarlijk. Ga zorgvuldig
om met de borgpennen.
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•
•

•

•

Activiteiten met het team buiten training en competitie
moeten worden gemeld aan de TC.
Contacten over sponsoring in welke vorm dan ook worden
vooraf ter goedkeuring aan het bestuur voorgelegd.
Contactpersoon commerciële zaken is Arend Algera
(commercie@hsvb.nl).
Bestellen van HSVB kleding door een team of trainer (zoals
trainingspakken, shootingshirts, tassen. etc. met een logo
van HSVB) worden via het bestuur besteld. Contactpersoon
commerciële zaken is Arend Algera (sponsoring@hsvb.nl).
Contact met krant of andere media door trainer of spelers is
altijd na overleg met het bestuur.

EIND VAN HET SEIZOEN
•
Sleutels van gymzalen en de kasten inleveren.
•
Tas met tenues worden compleet en gewassen ingeleverd bij Natasja.
•
•

Ga zorgvuldig met de kleding om (alleen gebruiken bij wedstrijden, koud wassen t.b.v. de kleur
en niet in de droger).
Verlies van ballen, tenue of sleutels wordt op de trainer-coach/team/speler verhaald.

KLEINE HUISHOUDELIJKE REGELS:
•
Roken in de zaal, kleedruimtes en gangen is verboden. Trainers, leden en ouders die roken,
doen dit buiten het zicht van de (jeugd!)leden en niet in of nabij de sporthal.
•
Straatschoeisel is verboden in de zaal, evenals schoenen met zwarte aflatende zool.
•
Neem al je spullen mee de zaal in, laat niets in de kleedkamers achter.
•
Gebruik niet ongevraagd andere (gym-)toestellen dan baskets en eigen materialen van HSVB.
•
Ga nooit op de baskets zitten, hangen o.i.d.
•
Niet basketballen in kleedkamers, gangen en kantine, alleen in de zaal.
•
Geen consumpties in de zaal, kleedkamers en op de tribune.
•
Alle ballen zitten in de houten bergruimtes. De sleutel van deze bergruimtes is op te vragen bij
de trainer of de beheerder. Zorg dat tijdens thuiswedstrijden de ballenkasten niet open staan
en dat er niet te veel ballen in de zaal zijn. Voor de uitwedstrijden kunnen ballen “geleend”
worden uit deze kasten, maar dienen z.s.m. na de wedstrijd weer teruggeplaatst worden. De
ballen worden alleen binnen gebruikt, niet op pleintjes of ‘achter het huis’.
INZITTENDENVERZEKERING
De vereniging is via de NBB verzekerd met een aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering.
Hieronder vallen ook kosten ten gevolge van een ongeval tijdens reizen ten behoeve van wedstrijden,
trainingsweekenden, toernooien. Het is dus niet nodig om een speciale inzittendenverzekering af te
sluiten indien er gereden wordt ten behoeve van een team. Voor meer informatie kun je mailen met
het bestuur.
PARKEREN VAN FIETS OF AUTO
Fietsen horen in de fietsenstalling geplaatst te worden. Auto's horen op de parkeerplaats of in de
daarvoor bestemde parkeervakken. Bij/voor beide ingangen parkeren is een boete riskeren. Er wordt
regelmatig gecontroleerd.

13

SPONSORING
Wie kent in zijn familie, kennissenkring of omgeving iemand die
HSVB wil sponsoren? Meer informatie voor sponsors staat op onze
website (HSVB Partners). Contactpersoon is Arend Algera.
ACTIVITEITEN
Behalve het spelen van competitiewedstrijden, doen teams van
HSVB mee aan toernooien, ook in het buitenland. Kosten van
toernooien zijn voor de spelers van het betreffende team.
SPONSORKLEDING
Wil je kleding bestellen (bijvoorbeeld gezamenlijk met je team),
informeer dan eerst bij de sponsorcommissie over de
mogelijkheden.

Peanutbasketbal
Kinderen vanaf 6 jaar kunnen bij HSVB terecht om spelenderwijs al wat basisvormen van basketbal
te leren. Zij ‘trainen’ 2 x per week een uurtje, op een lage basket en met een kleine bal. Af en toe is
er in het weekend een peanuttoernooi waar gespeeld wordt op een klein veld. De toernooien worden
georganiseerd door clubs in Noord-Nederland (Groningen, Friesland en Drenthe).
Voor meer informatie kun je contact opnemen met het bestuur.

Samenwerking
HSVB wil een belangrijke rol spelen in de technische, tactische en persoonlijke ontwikkeling van haar
leden, waarbij de club- en teamwaarden plezier, samen en strijd als pijlers gelden. De
techniektraining op de maandagavond is daar o.a. uit voortgekomen. HSVB werkt daarnaast samen
met andere clubs en instanties, om per individu het beste te bereiken en mogelijkheden te verbreden.
Door club overstijgend te denken en doen! Doel: spelers betere ontwikkelmogelijkheden en
doorstroming naar/op het juiste niveau te bieden, trainers beter te maken en natuurlijk de regionale
competitie weer gezond(er) te maken.
SVTN (MARTINI SPARKS)
De Stichting Vrouwen Topbasketbal Noord en HSVB hebben samen
het voortouw genomen om het meisjes- en vrouwenbasketbal in het
Noorden van Nederland te voorzien van een gezonde brede basis en
een hoge top. Hieruit is een dames eredivisieteam ontstaan: Keijser Capital Martini Sparks. Nauwe
samenwerking met diverse opleidingsinstanties maakt dat toptalenten uit het Noorden nu in
Groningen/het Noorden hun opleiding kunnen vervolgen én op het hoogste niveau kunnen (blijven)
spelen. Doel: Noord Nederland levert vrouwen af aan Nederland(se) team(s) en eredivisie dames
(Martini Sparks) wordt voornamelijk aangevuld met dames uit Noord Nederland en is over een paar
jaar kampioenskandidaat.
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BVG
Door onze samenwerking met BVG wordt het goed mogelijk gemaakt om (met name
jeugdspelers) op eigen ontwikkelingsniveau in te delen bij beide (of één van de) clubs,
waardoor per individu de mogelijkheid ontstaat tot betere opleiding, doorstroming, én
uitdaging, over en weer.
GROENE UILEN/MOESTASJ
Er is inmiddels een mooie samenwerking ontstaan tussen
Martini Sparks, Groene Uilen/Moestasj en HSVB in de
topsportlijn bij de vrouwen. Nauwe verbinding met trainers,
TC’s en beide besturen heeft ook hier een bepalende rol
gespeeld. Mogelijkheden te over voor de meeste vrouwen om door te stromen naar het hoogst
haalbare niveau én in het Noorden te blijven studeren!
EXCERCITIA, BVG, HSVB
Een drietal trainers van deze clubs brengen onafhankelijk een aantal talenten aan de
meidenkant in Noord Nederland bij elkaar. Met als doel meer uitdaging te kunnen
bieden door 1 x per week samen te trainen en o.a. in de vorm van toernooien, een
kamp en oefenwedstrijden deze meiden nog beter te maken.
RTC NOORD EN HSVB
Regionale talentontwikkeling met als doel dat talenten kunnen instromen in
de senior landelijke topsport, nationale selecties en/of internationale
competities. Trainers van HSVB staan in verbinding met RTC Noord als het
gaat om (eigen team) spelers die zowel bij HSVB als bij RTC Noord
aangesloten zijn. HSVB ondersteunt RTC Noord in het aanleveren van talent.
MEDISCH CENTRUM ZUID
HSVB heeft een samenwerkingsverband met Medisch Centrum Zuid
m.b.t. (top)sport begeleiding en wat er allemaal bij komt kijken. In het
kader hiervan is Nitzan Hadash op maandagavond tussen 18.30-19.30
uur aanwezig in Scharlakenhof voor een gratis inloopspreekuur. Dus
heb je last van fysieke klachten tijdens of na het basketballen loop dan
gerust even binnen voor een vrijblijvend advies. Je kunt Nitzan vinden
in de EHBO kamer naast de trap.
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