Onderscheiden met de Koninklijke Erepenning

2016-09

1964 - 2016

De Time Out is het clubblad van S.B.V. Juventus. Hierin vind je nuttige en luchtige
informatie over je vereniging.
Bijdragen kunnen gemaild worden naar:

timeout@sbv-juventus.nl

Als je bijdrage binnenkomt wanneer de volgende Time Out al gemaakt is, dan komt het
automatisch in de volgende uitgave.
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Onze Sponsoren
Latina Vertalingen

latina.vertalingen@kabelfoon.nl

IZsign

http://izsign.nl

Renza Airflow Solutions

erdal@renza-airflow.nl

HAM Schilders

http://www.ham-schilders.nl

Ook sponsor worden? Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via:
sponsoring@sbv-juventus.nl
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3x3 Streetball Masters
Op zondag 11 september jongstleden kwam er via de Trainers App een foto binnen. Vier
jongens van JU18-1 stonden met hun coach Erdal in een hal ergens in het land.
Dit bleek een 3x3 Streetball Masters
toernooi te zijn in ’s-Hertogenbosch.
Leuk initiatief, maar vooral spannend
op afstand omdat je alleen kleine
stukjes informatie doorkrijgt.
De mannen begonnen goed met direct
een ruime overwinning van 15-5.
Daarna werd het helaas lange tijd stil
aan het front. Dan ga je toch twijfelen
aan de rest van de wedstrijden.
Maar na geruime tijd kwam toch nog een nieuwe
foto binnen:
De finale was niet alleen gehaald maar ook
gewonnen. Heel goed gedaan!
Gefeliciteerd Erdenay, Jason, Ahmet en Rokas
met dit mooie resultaat.

Oh en natuurlijk Erdal voor de emotionele en
psychische steun ;)
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Activiteiten
Dag v.d. week
Zaterdag
Vrijdag
Zondag
Vrijdag
Vrijdag
Donderdag
Zaterdag
Vrijdag

Dag
3
23
9
28
18
13
17
27

Vrijdag
Donderdag

24
13

Zaterdag

Maand
September
September
Oktober
Oktober
November
December
December
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juni

Wat?
Openingsmixtoernooi
Spelletjesavond
Spelletjesmiddag (U10-U18)
Halloween disco (U10-U14)
Spelletjesavond
Mini toernooi (U10-U12+WSV)
Plakavond (kerst thema)
Spelletjesavond
Allstar weekend (Challenges)
Spelletjesavond
Mini toernooi (U10-U12+WSV)
Jeugdkamp
Afsluitingstoernooi (+ALV+BBQ)
Vrijwilligersetentje

Voor aanmelden en meer informatie:
http://www.sbv-juventus.nl/vereniging/activiteiten
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Tijd
13:00-17:00
20:00-01:00
14:00-17:00
19:00-22:00
20:00-01:00
17:45-19:30
Avond
20:00-01:00
Middag-avond
20:00-01:00
17:45-19:30
weekend
Middag-avond
Avond

Vrijwilligers Gezocht
Hierbij vragen wij alle leden, ouders van leden en allen die zich voor ons kunnen en
willen inzetten, zich op te geven als vrijwilliger of organisator van een evenement
komend seizoen!
Denk dan aan het organiseren of helpen bij bijvoorbeeld het mixtoernooi, een
Jeugdtoernooi, Kaartavond, een Dartavond, de kantine bemannen tijdens wedstrijden, etc.
Ideeën voor activiteiten zijn er genoeg, maar we zoeken nu nog de daadkracht! Advies en
ondersteuning kan men krijgen van de huidige vrijwilligers. Zij kunnen en willen adviseren,
maar hebben geen tijd om dergelijke activiteiten op touw te zetten naast hun huidige en
veelal bestaande taken.
Het gaat om het belang van de club!
Alle hulp is welkom!
U kunt zich opgeven bij activiteiten@sbv-juventus.nl
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
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Scheidsrechters
Het seizoen is weer begonnen en we hopen met zijn allen op weer een heleboel leuke en
spannende wedstrijden (en punten, laten we eerlijk zijn). Een belangrijk onderdeel van een
wedstrijd zijn toch de scheidsrechters en de tafelaars. Nu is het voor nieuwe U14 spelers al
best spannend omdat ze vanaf deze leeftijdscategorie moeten gaan tafelen, maar dit
seizoen is er ook extra oplettendheid nodig bij wedstrijden van de mini’s. Daarvoor is dit
stuk geschreven.
Een paar jaar geleden heeft de FIBA besloten om een aantal veranderingen door te voeren
in de spelregels. Om een voorbeeld te noemen; meisjes in de U14 categorie moesten met
een mini-bal gaan spelen, maat 5. En jongens in de categorie U14 met een maat 6 (dames
bal). Dit om de overgang van mini naar U14 en verder kleiner te maken. Dit zijn echter
kleine veranderingen die vanaf dit seizoen ook in Afdeling West ingaan. De mini’s krijgen de
grootste veranderingen en dit is belangrijk voor scheidsrechters om te weten. Hierna volgt
een overzicht van alle belangrijkste mini spelregels en daarbij staat ook aangegeven wat er
nieuw is ten opzichte van voorgaande jaren.
Onderdeel
Algemeen

Vrije worpen
Puntentelling
(nieuw)
Balgrootte
Verdediging

Regel U12/U10
Hoogste basket
 2.60 meter
Persoonlijke fouten
5
4 teamfouten per kwart
 Ja (let op, dit zijn 2 periodes van 4 minuten)
24 seconden
 Nee
8 seconden
 Ja
5 seconden
 Ja
3 seconden
 Ja (ruim nemen)
Tijd stil na score laatste 2 minuten  Ja
Terugspelen eigen helft
 Niet toegestaan
De vrije worp wordt genomen op de plaats waar de cirkel van de bucket het dichtst bij
de basket ligt of op een punt van ongeveer 1,8 meter beneden de vrije worp lijn.
Scores binnen de bucket  2 punten
Scores buiten de bucket  3 punten
Maat 5
Verplicht
 Man-to-man
 Verdedigen mag pas vanaf het verlengde van de vrije worplijn op de aanvalshelft
(3/4 veld) - NIEUW
 Verdediger moet binnen 2 meter van de tegenstander blijven, tenzij de aanvaller
bewust niet mee doet aan de aanval, dan mag de verdediger terugzakken.
Wanneer de aanvaller actief wordt dan moet de 2 meter regel nagekomen worden
- NIEUW
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Onderdeel

Regel U12/U10
Toegestaan
 Als een verdediger duidelijk is verslagen in een 1-1 situatie dan mag iemand anders
de aanvaller overnemen - NIEUW
 Give-and-go en snijden naar de bal
 Bij ongecontroleerde fastbreak situaties is het niet mogelijk om de 2 meter regel na
te komen - NIEUW
Verboden
 Zone
 Full court press - NIEUW
 Double team - NIEUW
 Screens

Score
Speeltijd
Wisselregel

Time Out
Fouten fluiten

Onderdeel
Bal vast

Straffen
 Screen – fluiten overtreding met balbezit tegenstander. Eerste herhaling is
waarschuwing coach, verdere herhaling is technische fout coach
 Zone – Waarschuwing coach, herhaling is technische fout coach
Bij het bereiken van een verschil van 50 punten is de wedstijd op papier klaar. De
wedstrijd wordt nog wel uitgespeeld, maar de eindstand is dan al bereikt.
8 x 4 minuten
Slangenmodel
Deze dient gecontroleerd te worden op juistheid op het sheet en bij begin van iedere
nieuwe periode of de juiste spelers in het veld staan. Tijdens iedere periode speelt
iedere speler de volle 4 minuten tenzij verhindert door bijvoorbeeld een blessure.
Tussen de periodes is er officieel een minuut, tijdens het spelen van een periode van 4
minuten kan een coach geen time out nemen.
Educatief; dit houdt in dat er uitgelegd dient te worden wat een speler “fout” doet. Ze
moeten er van leren.

Regel U10
Bij U10 (en U8) is het niet toegestaan om de bal uit de handen te slaan of af te pakken
wanneer deze vast is. Alleen tijdens het dribbelen en overspelen mag de bal worden
afgepakt.
Straf hiervoor is balbezit zijkant voor team dat de bal had. Let op, het is ook hier
belangrijk dat je uitlegt wat er “fout” gaat.

Deze regels liggen ook bij de (voorbeeld)sheets op de tafel tijdens de wedstrijden. Mocht je
vragen hebben dan is de technische commissie altijd aanspreekbaar. Bij de mini spelregels
is dat John van der Kooij
Mocht je interesse hebben in het fluiten van mini wedstrijden op regelmatige basis (in
plaats van “normale” wedstrijden), laat dit dan aan Marion Stolk weten. Dan kan zij daar
rekening mee houden met het indelen van de taken.
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Trainingen
Maandag
18:00 – 19:15
19:15 – 20:30
20:30 – 21:45
Woensdag
18:00 – 19:15
19:15 – 20:30
20:30 – 21:45
Vrijdag
18:00 – 19:15
19:15 – 20:30
20:30 – 21:45

MU14-1 / JU14-1
MU20-1
HS1

Dinsdag
18:00 – 19:15
19:15 – 20:30
20:30 – 21:45

XU10-1 / XU12-1
JU18-1
HS2 / HS RE

MU14-1 / JU14-1
JU16-1 / JU14-2
DS1 / MU20-1

Donderdag
18:00 – 19:15
19:15 – 20:30
20:30 – 21:45

XU10-1 / XU12-1
JU18-1 / JU16-1
HS1

XU10-12 / JU18-2

Kun je niet, geef dit dan tijdig door aan je coach.
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Basketbal voor Ouders

Ouders opgelet
Basketbal binnen Juventus is er voor jong en oud. Je kunt bij ons in een competitie spelen,
maar ook alleen trainen. Maar nu bieden wij ook basketbal aan voor ouders van (jeugd)
spelers en voor iedereen die (nader) wil kennismaken met het spel, technieken, en de
regels.
Het betekent dat er elke maand op een vrijdagavond een goed uur training wordt gegeven.
De drempel is laag, er zijn geen minimale eisen. Tijdens de training wordt o.a. geleerd om te
dribbelen, lay-up lopen, passen en schieten op de basket.
Samen lekker sportief basketballen zonder echte wedstrijden en ook niet elke week, maar
één keer per maand.
Enthousiast geworden? Stuur uw e-mail naar onze activiteitencoördinator: Emma Clark.
E-mail: activiteiten@sbv-juventus.nl
Voor een jaar training bij deze groep (9 trainingen tussen september en mei) vraagt de
vereniging een contributiebijdrage van € 45,00 euro per jaar. Dit is om de kosten voor de
zaalhuur en voor de contributie van de bond te dekken.
De eerste training in 2016 is op vrijdag 16 september en we starten om 19:15 uur en
eindigen om 20:15 uur in Sporthal Oost. Om 19:00 zal de zaal geopend zijn en daarna zal de
kantine ook geopend worden. Denk aan goede sportkleding, sportschoenen e.d.
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Alle trainingsdata zijn ook al bekend.
Eerste helft
 16-09-2016
 14-10-2016
 11-11-2016
 09-12-2016
Tweede helft
 20-01-2017
 10-02-2017
 17-03-2017
 21-04-2017
 19-05-2017
Aanmelden bij bovenstaand adres!
Sportieve groeten van de Activiteiten Commissie
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Sponsorkliks
We zijn aangesloten bij Sponsorkliks, maar wat is dit nu precies?
Van Sponsorkliks.com:
“SponsorKliks is het grootste affiliatenetwerk voor (sport)verenigingen, sporters, scholen,
goede doelen en overige non-profitorganisaties en laat leden en supporters gratis
sponsoren.
Met SponsorKliks kunt u nu zelf een financiële bijdrage leveren aan Juventus, zonder dat het
u een cent extra kost!
Reserveer een restaurant online via Dinnersite.nl of bestel online een pizza via o.a.
Thuisbezorgd en Juventus ontvangt geld in de clubkas. Via de categorieën boven in het
menu (zie link onderin) kunt u tevens bij diverse webwinkels bestellen. Een percentage van
het aankoopbedrag gaat dan ook naar Juventus. En nogmaals, het kost u niets extra!
Wilt u Juventus ook GRATIS sponsoren? Zorg er dan voor dat u voortaan uw online
aankopen doet via de SponsorKlikspagina van uw club. Voor u een kleine moeite, voor
Juventus directe inkomsten. Stelt u zich eens voor wanneer alle leden dit zouden doen?
Vertel dit daarom door aan andere mensen die Juventus een warm hart toedragen.”
Op onze website staan een paar populaire webshops, maar daaronder staat ook een link
naar het volledige aanbod. Mocht u een aankoop via internet willen doen, ga dan via
Sponsorkliks zodat de vereniging steun krijgt. Ieder klein beetje helpt!

http://www.sponsorkliks.com/partners.php?club=4130&v=website&cn=nl&ln=nl
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Wist u dat?
Onze voorzitter een tijdje uit de roulatie is?
Ze dan ook niets mag zeggen?
Er nog teams zijn zonder trainer/coach?
De sponsorcommissie altijd open staat voor nieuwe sponsors?
We onze aanwezigheid bij de wijksportverenigingen ook dit seizoen weer uitbreiden?
De teams Dames U20 en Jongens U18 de uitdaging aangaan in de eerste klasse?
Dit soort weetjes ook opgestuurd kunnen worden naar timeout@sbv-juventus.nl?
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Handige Links
Website

http://www.sbv-juventus.nl

Webshop

http://sbv-juventus.biedmeer.nl

Facebook

https://www.facebook.com/juventusschiedam

NBB Afdeling West

http://www.basketball.nl/afdelingen/west
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