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Competitienieuws
Een nooit geziene situatie bij onze 1ste ploeg. Door blessures, werk- en familiale omstandigheden
waren we recent zelfs 6 basisspelers kwijt. De volgende weken hopen wij dit te reduceren tot 2
en een opmars in de rangschikking in te zetten. Daarnaast geeft dit ons wel de kans om weer
enkele eigen jeugdtalenten in te passen.
Bij onze 2de ploeg lieten een aantal spelers het helaas afweten. Aangevuld door kadetten kan het
seizoen echter verder worden afgewerkt. En als het moet haalt zelfs de voorzitter zijn sloefen
nog eens uit de kast.
Om een hoger niveau te bereiken werden onze kadetten en pupillen landelijk ingeschreven. In
de eerste ronde werd er heel wat leergeld betaald maar de progressie is duidelijk merkbaar. De
kadetten begonnen de tweede ronde met een 2 op 2 en de pupillen haalden in Gent ei zo na hun
eerste zege binnen.
Miniemen en benjamins deden het beiden met een 2de plaats schitterend en zullen in 2015 in de
betere provinciale reeksen aantreden.
Een aantal enthousiaste microben zetten ondertussen hun eerste competitiestapjes in de nieuwe
3 tegen 3 formule en de progressie is wekelijks merkbaar.
In 2015 willen we met de prémicroben deelnemen aan de peanutstornooien en ook voor de
meisjesploeg die we hebben opgestart hopen we enkele oefenwedstrijden te kunnen regelen.

Beker van Vlaams-Brabant
De formule werd dit jaar gewijzigd. Enkel provinciaal spelende ploegen mogen deelnemen.
Onze 1ste ploeg plaatste zich na een 53-73 overwinning in Tervuren voor de 1/8 finale en neemt
het daarin thuis op tegen reeksgenoot Grimbergen. De wedstrijddatum is nog niet bepaald.
De miniemen spelen op zondag 25/1 om 10u thuis tegen Scherpenheuvel.
De benjamins zijn dan al aan de slag want zij worden die morgen om 9u30 verwacht in Overijse.
Wij hebben ook een juniorsploeg ingeschreven die het in februari zal opnemen tegen de winnaar
van Merchtem Eagles – Asse Ternat.

NIEUWSBRIEF
Basketbalkamp
Onder leiding van headcoach Philip Bogaerts, die ook voor de nodige t-shirts en prijzen zorgde,
had ons Kerstkamp plaats. Met 31 inschrijvingen was dit zeer succesvol. Er werd intensief
getraind en alle deelnemers hebben ongetwijfeld veel bijgeleerd. Onze dank aan alle trainers
die meehielpen. Bijzondere dank aan Stefan en Annik Sterckx voor de administratieve
omkadering evenals de lekkere soep en aan Bert Dekoninck die voor de nodige ingrediënten
zorgde met daarnaast ook nog elke dag een lekkere appel.
Noteer alvast in uw agenda: Maandag 6 en dinsdag 7 april voorzien wij een Paaskamp.
Verdere info hierover volgt.

Nieuwjaarsreceptie
Om het nieuwe jaar in te zetten voorzien wij ook dit jaar een nieuwjaarsreceptie. Normaal zal
deze plaats hebben op vrijdag 16 januari in de cafetaria. Verdere info en de mogelijkheid om in
te schrijven volgt per mail.

Trainerscursus
De voorbije jaren heeft onze club heel wat leden de kans gegeven om een trainersdiploma te
behalen. Ook in 2015 bieden wij deze mogelijkheid aan. Er zijn 2 initiatorcursussen in de buurt,
met name in Zonhoven vanaf 1/2/2015 en in Tienen vanaf 25/7/2015. Verdere info hierover
volgt per mail maar wie geïnteresseerd is mag al een mailtje sturen naar
alexcoenen@hotmail.com

Kledinglijn
Levering en druk van bepaalde artikelen liet wat op zich wachten, maar tegen 9/1 zou alles er
moeten zijn. Wij houden U op de hoogte.
Met sportieve groeten en U een gezond en gelukkig 2015 toewensend
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