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1. Coronacrisis 
 

Het zijn vreemde tijden, voor iedereen. 

Zelfs de oudjes onder ons hebben dit nog nooit meegemaakt, en hopelijk zullen de jongeren  dat 
toekomstgericht  niet meer hoeven mee te maken. 

Laat ons vooral hopen dat iedereen hier heelhuids door geraakt. Dat is alleszins wat we jullie allemaal 
toewensen.   

Het basketseizoen  2019-2020 zal in elk geval bij iedereen blijven hangen als het seizoen dat eigenlijk 
niet  beëindigd werd. 

Zowel de trainingen als de wedstrijden werden immers abrupt afgelast en het kampioenschap werd 
afgesloten zonder dat we mekaar nog zagen of konden spreken. 

Zonde, maar het is niet anders.  

Zelfs de grootste optimist gelooft uiteraard niet dat er nog zal gebasket  worden in de maand mei. 
We hadden nochtans nog heel wat in petto, zowel op als naast het veld. 

Alle einde seizoensinfo  zal dus langs digitale weg gebeuren. Om te beginnen via dit infoblad.  

 

2.  Een korte terugblik … 

-Het spaghettifeest …..dat uiteindelijk niet doorging.  

Gelukkig werden daarvoor net op tijd nog geen al te grote nutteloze kosten gemaakt. 

Uiteraard staan daar ook geen inkomsten tegenover, en ook op sociaal vlak hebben we een gezellig 
samenzijn gemist. En dat is spijtig. 

-De taartjesverkoop  werd een succes. Ondanks het krokusvakantieweekend noteerden we een 
lichte meerverkoop t.o.v. vorig jaar. Bij deze dus een welgemeende grote dank u aan iedereen. 



 Ik hoop dat ze gesmaakt hebben. 

-Alle dames die op zaterdagavond 29 februari  aanwezig waren, werden tijdens  de ladiesnight 
overladen met extraatjes en gingen tevreden naar huis. 

3.  Het Seniorshoekje… 

Zoals eerder gezegd is het kampioenschap door de coronacrisis eigenlijk niet uitgespeeld. 

De federatie stond dus voor  een situatie die ze eerder nog nooit meemaakte.  Een uiterst moeilijke, 
delicate en belangrijke beslissing drong zich dus op. Belangrijk omdat van deze beslissing afhing  wie 
promoveert en wie zakt. 

Via een kleine wiskundige formule werd de bereikte rangschikking licht herleid naar een 
eindrangschikking. Kritiek hierop was er uiteraard, maar die zou er bij gelijk welke andere beslissing 
ook geweest zijn. 

Het belangrijkste voor onze club is dat geen enkele ploeg  hierdoor degradeert, noch promoveert. 
…..En daarmee kunnen we leven. 

a) Dames 
 

Van onze Dames A, acterend op het niet onaardige niveau van 2e Landelijke,  lag de ambitie bij de 
start van het seizoen iets hoger dan de behaalde 9e plaats, maar goed, het is niet anders. We kijken 
uit naar het volgend seizoen met een ploegsamenstelling die er alleszins anders zal uitzien dan het 
afgelopen jaar. 

 Onze  “tweede en derde ploeg”, noem ik in één adem omdat zij dankzij een uitstekende teamspirit in 
de twee richtingen mekaar “depaneerden” om uiteindelijk respectievelijk  5e te eindigen in 1e 
Provinciale en 3e in tweede provinciale. 

b) Heren 
 

Onze heren A ploeg was net gepromoveerd uit 2e provinciale.  Als zij dan met nagenoeg dezelfde 
ploeg  eindigen op een puike 4e plaats, mogen zij terecht fier zijn op hun prestatie. 

Onze B ploeg deed het met een uiterst jonge ploeg in 2e provinciale verrassend goed.  Een 5e plaats 
was echt ver boven de verwachtingen.  De aflossing van de wacht is m.a.w.  gewaarborgd. 

Onze C ploeg amuseert zich in 3e provinciale en behaalde daar een 10e plaats. Maar niemand treurt 
daar over. 

 4.  Beker van Vlaams-Brabant. 

Hier was de coronacrisis weer de spelbreker.  

Vanaf de kwartfinales werden die wedstrijden niet meer gespeeld. 

 

 



5.  Volgend seizoen 

Het is weer zover. 

Iets vroeger dan anders vanwege het vervroegd stilleggen van de competitie, is het huiswerk van de 
Sportieve Cel omtrent de toekomstige jeugd-ploegsamenstellingen bijna afgewerkt. 

Het is traditioneel een stresserende taak omdat nooit voor iedereen goed kan gedaan worden.  Het 
resultaat is er gekomen in samenspraak met de coaches en wordt eerstkomend naar iedereen via 
mail doorgestuurd.  

De traditionele ploegvergaderingen zullen/mogen /kunnen uitzonderlijk vanwege de gekende  reden 
niet doorgaan. 

Vragen en opmerkingen kunnen uiteraard altijd  gedaan worden via mail of per telefoon aan de 
Sportieve Cel. 

De  maand mei is  de zogenaamde “mutatiemaand”. 

Dit wil zeggen dat rekening moet gehouden worden dat in de samenstelling van de ploegen nog 
lichte verschuivingen kunnen plaatsvinden afhankelijk van het komen en gaan van spelers waarvan 
we nu nog niet op de hoogte zijn. 

Bij deze dringen wij er nogmaals op aan dat spelers of ouders ons dringend melden indien iemand 
zou stoppen of van club wenst te veranderen.  Zoniet kunnen we de planning uiteraard niet 
optimaal voorbereiden. 

6.  Mutaties. 

In de mutatiereglementering is er de laatste jaren niets veranderd. De basketfederatie geeft nl. aan 
elk aangesloten lid, ieder jaar de mogelijkheid van club te veranderen, op voorwaarde dat een 
bepaalde administratieve procedure wordt gevolgd. Wij zetten de stappen nog even op een rijtje: 

- Tijdens de periode van 1/5 tot 31/5 dient het lid dat van club wenst te veranderen, hiervan zijn 
“oude” club op de hoogte te brengen via een aangetekend schrijven, gericht aan de secretaris van de 
club in kwestie. 

- Binnen dezelfde periode dient het lid zijn aansluitingskaart bij zijn nieuwe club, samen met het 
bewijs van de aangetekende zending(en) waarvan sprake hierboven, eveneens aangetekend te 
sturen naar het secretariaat van de VBL. 

Het klinkt misschien allemaal niet zo duidelijk, maar neem gerust contact op met de secretaris van 
uw huidige of toekomstige club. Zij zullen het nodige wel voor u doen. 

7.  Resterend trainingsprogramma van dit seizoen. 

Zoals hierboven al  vermeld voorzien we geen trainingen  meer in de maand mei.  

We verwachten namelijk tegen dan nog geen versoepeling van de voorzorgsmaatregelen tegen het 
coronavirus. 



En vermits een seizoen sowieso einde mei eindigt zal er ook in juni geen basketactiviteit meer zijn. 

Via een nieuw infoblad begin juli worden jullie ingelicht over de start van het volgende seizoen. 

 

Nog één boodschap: Hou het veilig door de opgelegde maatregelen strikt op te volgen. 

 


