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Basketbalclub GSG Aarschot is één van de grootste sportclubs in het Hageland en telt ongeveer
370 bij Basketbal Vlaanderen aangesloten leden. Hieronder bevinden zich 170 jeugdspelers, 55 
seniors, 20 coaches en 125 vrijwilligers. Tel daar nog meer dan 300 ouders en een hele schare 
supporters bij en je komt tot een gemeenschap van meer dan 1000 betrokkenen.

Wanneer je de regionale bladzijden van de kranten openslaat vind je wekelijks een verslag van de 
wedstrijd van het A-team, regelmatig een artikel over het B-team en af en toe een vermelding 
van het dames-team. Hierdoor zou de indruk kunnen ontstaan dat alles draait om de resultaten 
van onze seniorploegen. Uiteraard zijn we blij met de aandacht in de pers en zijn we zelf de 
vurigste supporters, toch ligt het hart van  Basketbalclub GSG Aarschot in haar jeugdwerking. 
Onze visie gaat veel verder dan het louter sportieve. 

Veel van onze bestuursleden en vrijwilligers krijgen regelmatig de vraag: “Heb jij daar tijd voor?”. 
Waarschijnlijk niet, maar zij máken er tijd voor en dat is een belangrijke nuance. Vaak vergeten 
wij volwassenen dat “de jeugd van tegenwoordig” door ons wordt gevormd. Wat we bij hen zien is 
een spiegel van onszelf. Daarom willen wij investeren in onze jongeren en basketbal is hierbij een 
ideaal middel om dit doel te bereiken. In de volgende pagina’s vind je meer info over onze club en 
haar werking. Toch willen we eerst nog inzoomen op de waarden die we via onze sport proberen 
bij te brengen. Veel leesplezier!

Als club willen wij via onze 
sport jonge mensen mee 
helpen vormen en hen waarden 
bijbrengen waarin wij zelf 
geloven. 

Samen met hun familie, onze 
ondernemingen en overheid 
streven we er naar om er mooie 
mensen van te maken voor hun 
maatschappij van morgen. 

The future depends on what you do today.
Mahatma Gandhi



Teamsport is veel meer dan gezond bezig zijn

RESPECT

Respect vormt de basis van 
alles: respect voor de team-
genoten, de tegenstrever, de 
coach, de scheidsrechter... 
Iedereen kan en mág zijn eigen 
mening hebben, doch we leren 
deze waardig uit te wisselen, 
en af en toe een situatie te 
aanvaarden waar je het niet 
mee eens bent.

Vaak worden talent en succes 
met elkaar verbonden. Toch is 
doorzetting en de wil om een 
doel te halen veel belangrijker.  
Wil je een doel  bereiken zal 
je er moeten voor werken. 
Basketbal  is hiervoor ideaal. 
Je speelt in een team maar je 
kan heel veel thuis oefenen, 
zelfs helemaal alleen.  DOORZETTING

Om goed te presteren heb 
je voldoende rust nodig.  Om 
in de week te trainen en een 
wedstrijd te spelen in het 
weekend moet je  goed plan-
nen. Tijdig gaan slapen, met 
je schooltaken niet wachten 
tot het laatste moment, op 
tijd vertrekken. Je leert op 
jonge leeftijd om regelmaat 
in je agenda in te bouwen. 

DISCIPLINE



In een teamsport kan je het 
niet alleen. Dat geldt bij uitstek 
voor basketbal. Iedereen op 
het veld heeft zijn eigen rol. 
Je hebt je teamgenoten nodig 
maar zij hebben jou ook nodig. 
Dankzij basketbal leer je hoe 
je kan samenwerken, hoe je 
de sterke kanten van iemand 
benut en hoe je iemand helpt 
wanneer hij dat nodig heeft. 

Teamsport is veel meer dan gezond bezig zijn

TEAMWORK

Uiteraard is het doel van een 
wedstrijd deze te winnen. En 
een gewonnen wedstrijd mag 
en moet gevierd worden. Dit 
echter steeds met respect 
voor de tegenstrever. Fairplay 
en sportiviteit zijn dan ook de 
kenmerken van grote winnaars.  

Wanneer er een winnaar is er 
automatisch ook een verliezer.
Dat is helemaal niet erg, als 
je er voor gestreden hebt. En 
volgende week is er opnieuw 
een wedstrijd. Leren omgaan 
met een nederlaag sterkt je 
als persoon. Je leert er steeds 
iets uit. Wat je de volgende 
keer dan weer beter probeert 
te doen.

OMGAAN MET WINST

EN VERLIES...



Misschien heb jij of iemand in je omgeving wel interesse in basketbal en wordt onze club misschien wel 
de vaste stek voor je hobby! We benadrukken dat niet je aangeboren talent voor ons het belang-
rijkste aandachtspunt is, maar wel je eigen ingesteldheid als speler: motivatie en inzet, daar komt het 
op neer. Dankzij de brede instroom beschikken we over verschillende ploegen per leeftijd, aangepast aan 
je actueel spelniveau.   En elk van onze  ploegen is voor ons even belangrijk of ze nu nationaal speelt of 
regionaal.

Hoe zit onze jeugdwerking in elkaar?
Afhankelijk van je leeftijd en reeds opgedane ervaring word je ingedeeld bij jouw team. Elk van de teams 
beschikt over een eigen coach.  Je coach is voor jou de belangrijkste persoon in de club. Hij leert je niet 
alleen de technische vaardigheden, maar informeert je ook over praktische zaken en activiteiten binnen 
de club. De coaches zelf worden opgevolgd en begeleid door twee jeugdcoördinatoren en een sportief 
manager (de sportieve cel). Bij deze personen kan je terecht als je vragen hebt of extra informatie 
wenst, of als je ergens mee zit wat je liever vertrouwelijk behandelt. 

Hoe kan ik me aansluiten bij de club?
Je coach zal als eerste stap samen met jou een infofiche invullen. Hierop vul je jouw contactgegevens 
in, je geboortedatum... Omdat we best begrijpen dat je misschien na één training nog niet kan beslissen, 
mag je na het invullen van de infofiche een drietal keer gratis meetrainen.  Besluit je na een paar keer 
trainen om verder doen, dient er een aansluitingsformulier voor de liga Basketbal Vlaanderen te worden 
ingevuld. Dit document wordt opgestuurd en je ontvangt nadien je licentiekaart als speler van GSG Aar-
schot, tevens je bewijs van aansluiting bij de bond. Zo ben je dan ook verzekerd bij eventuele kwetsuren. 
Na je  aansluiting vragen we tevens  om het te betalen lidgeld over te maken op ons rekeningnummer. 
Het lidgeld hangt af van het aantal trainingen per week en of je al dan niet wedstrijden speelt.

Wat verwachten we van jou als speler?
Zoals hoger al gesteld is voor ons vooral je motivatie en inzet erg belangrijk. Dit vertaalt zich in een 
maximale aanwezigheid tijdens trainingen en wedstrijden. Eens lid van een ploeg rekent de coach 
immers op jou zowel tijdens trainingen als wedstrijden. Uiteraard kan het eens gebeuren dat je er niet 
kan zijn (ziekte, schoolverplichtingen...). Elke afwezigheid dien je echter steeds vooraf telefonisch te 
melden aan je coach.  Tenzij je coach andere afspraken hanteert spreken we af om ten laatste 5 minuten 
voor aanvang van de trainining  in gepaste kledij op het veld  te staan. Gepaste kledij wil zeggen: losse 
sportkleding en vooral aangepast schoeisel, bij voorkeur basketbalschoenen.  Zo vermijd je kwetsuren.  
Voor wedstrijden wordt er tijdens de training meegegeven hoe laat je aanwezig dient te zijn.  Voor 
uitwedstrijden spreken we voor vertrek steeds af aan de sporthal: beurtelings zorgen een aantal ouders 
voor het transport naar de plaats van bestemming.

Wat kunnen we je bieden?
Naast een degelijke basketbalopleiding die het maximale uit jou zal halen als speler, bieden we je een 
gezonde en plezierige manier om een deel van je vrije tijd in te vullen. Als club is een goede sfeer voor 
ons essentieel. We willen in de eerste plaats dat je je amuseert! En mits je dit met de juiste instelling 
doet, garanderen we dat je over enkele weken je je een leven zonder basketbal nog moeilijk kan voor-
stellen! Meer info en leuke weetjes en nieuwtjes vind je op onze website: www.gsga.be



Onze senior ploegen

Naast de 11 jeugdploegen heeft GSG Aarschot ook 4 seniorploegen, 3 herenploegen en 1 
damesploeg. Het A-team speelt in Top Devision 2 (3de klasse), het B-team in 2de Landelijke, 
het C-team in derde provinciale en het Dames team in 1ste Provinciale. 

Zoals je op bovenstaande foto’s kan merken maken we van elke thuiswedstrijd een feest. De 
wedstrijden gaan door op zaterdagavond in de Stedelijke Sporthal, Demervallei te Aarschot. 
Wil je er graag bij zijn, je vindt alle informatie over onze wedstrijden en de kalender op 
www.gsga.be. 

Dankzij onze jeugdwerking slagen we erin om eigen gevormde spelers op te nemen in onze 
seniorploegen en ze ook echte kansen te geven. Wij geloven in een sterke verankering van 
regionale en eigen opgeleide spelers. 



Steun jij ons project?

Het financieren van onze werking is gesteund op drie pijlers. Ongeveer één derde van de totale 
kosten wordt gedragen door het lidgeld. We kiezen er bewust voor om het lidgeld niet hoger te 
leggen. Onze club moet voor iedereen toegankelijk zijn. 

Via eigen activiteiten (eetdagen, vrijwilligerswerk in Rock Werchter, winterhut...) slagen we 
erin om nog eens een derde van onze uitgaven betaald te krijgen. Naast de centjes die deze 
dagen opbrengen, zijn onze activiteiten ook dé geschikte gelegenheid om ook naast het veld 
mekaar te leren kennen. Het sociale aspect hiervan is groot, en versterkt  het familiegevoel in 
onze club.

Een laatste deel van onze kosten wordt betaald dankzij mensen  en bedrijven die ons proect 
een warm hart toedragen. Zij investeren mee met ons in de toekomst, elk volgens eigen 
middelen en mogelijkheden.

Misschien wilt u of kent u iemand die ons wil steunen, dit kan op heel wat manieren:  het 
schenken van een wedstrijdbal, een reclamebord, een uitrusting voor een jeugdploeg, visibi-
liteit via het A- of B-team. Interesse, stuur een mailtje naar
steun@gsga.be. Wij stellen graag ons project aan u voor!
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