
Arnhem Eagles Huisregels 

 

Als speler van Arnhem Eagles heb je naast het trainen en spelen ook een aantal algemene taken. 

- We zijn samen verantwoordelijk voor het netjes beheren van de hal: 

 

Ruim je rommel dan ook op na trainingen/wedstrijden. 

Is iemand het vergeten? Wijs deze persoon er dan op een vriendelijke manier op 

Is de persoon in kwestie er niet meer? Ruim het dan zelf even op. 

 

- Tijdens de wedstrijd: 

Zijn we sportief! We begroeten onze tegenstander voor de wedstrijd en nemen netjes 

afscheid na de wedstrijd. 

Gedragen we ons altijd netjes en respectvol. Niet alleen tegen je medespelers, maar ook 

tegen je tegenstander, coach, de scheidsrechters en de tafel. 

Onthoud: iedereen is vrijwillig aan het werk voor jou! 

We accepteren dan ook de beslissingen van de wedstrijdleiding. 

Verder: 

We basketballen allemaal voor ons plezier. We zijn dus altijd vriendelijk voor elkaar.  

Iedereen is welkom! Ongeacht leeftijd, gewicht, afkomst, motoriek of IQ. We accepteren 

elkaar. 

Pesten wordt niet getolereerd! 

Wordt iemand gepest en je kunt zelf niet helpen? Licht dan je trainer of het bestuur in. 

Arnhem Eagles heeft ook een vertrouwenspersoon. 

Jij bent zelf verantwoordelijk voor het vervullen van je zaaltaken ( tafelen en fluiten). 

Kun je niet? Regel zelf een vervanger. 

Voor ouders/verzorgers/toeschouwers: 

Onze supporters hebben we hard nodig! We willen er natuurlijk een leuke wedstrijd van 

maken. 

Ook jullie zijn verantwoordelijk voor het netjes opruimen van de rommel. Een drankje/hapje 

nuttigen is prima. Ruim daarna alstublieft de rommel ook op. 

We houden van aanmoedigen en zijn de 6e speler vanaf de tribune, maar we gedragen ons te 

allen tijde respectvol. 

Schelden op de scheids, coach, spelers of mede-toeschouwers wordt dan ook niet 

gewaardeerd. 

Het bestuur van Arnhem Eagles behoudt zich het recht voor om u te verwijderen van de 

tribune indien u zich hier niet aan houdt.  


