Geschiedenis BBC Turuka
Onze club werd opgericht in 1971 door enkele plaatselijke spelers die eveneens de
bestuurstaken op zich namen. De clubnaam TU(ssen) RU(upel) en KA(naal) werd bedacht door
Richard Vercammen.
Nadat het stamnummer “1581” ons werd toegewezen door de KBBB, gingen we van start in 3de
provinciale reeks in het seizoen 71/72. Dat we toen nog veel te leren hadden blijkt uit het feit
dat slechts 1 wedstrijd dat seizoen met winst werd afgesloten. Een historische overwinning op
het veld van Hombeek die nog vaak ter sprake komt bij het ophalen van herinneringen aan de
start van onze club.
Het werd echter snel duidelijk dat het combineren van het sportieve en het administratieve niet
evident bleek, waardoor besloten werd om mensen aan te trekken om de bestuurstaken op zich
te nemen. Dit resulteerde dan weer in het feit dat er nu meer wedstrijden gewonnen werden.
In het pré-“Bosman-arrest” tijdperk was het voor een kleine club als de onze niet evident om
grote transfers te doen. Wij hingen dan ook voornamelijk af van de goodwill van de ons
omringende clubs om spelers transfervrij naar ons te laten komen. Na enkele jaren volgens dit
stramien gewerkt te hebben, werd besloten om de Klein-Willebroekse bevolking warm te
maken voor steun aan onze club, en dit door een maandelijkse bijdrage van 20 Bfr. Dit had
succes en de club kon zich nu ook actiever op de transfermarkt storten. Door het aantrekken
van steeds betere spelers, bleven de resultaten ook niet uit en begon Turuka af en toe ook mee
te strijden voor promotie. Begin jaren 80 blijft er van de stichtende leden niemand meer over in
de spelersgroep, enkel het bestuur werkt nog verder.
In het seizoen 85/86 kan er een eerste maal feest gevierd worden, de titel in 3 de provinciale is
een feit en Turuka promoveert. De sterke spelersgroep krijgt al het vertrouwen van het bestuur
en wordt volledig behouden. Dat dit een goede keuze was, blijkt uit het feit dat het seizoen
86/87 opnieuw werd afgesloten met een titel en promotie naar 1 ste provinciale.
Het daaropvolgende seizoen (87/88) eindigde echter in mineur. We eindigden laatste in de
reeks en degradeerden. Al kan dit natuurlijk voor het grootste deel worden toegeschreven aan
het feit dat wij niet over ons eigen terrein konden beschikken omdat er een sporthal werd
gebouwd op ons buitenterrein. Noodgedwongen moesten wij dan uitwijken naar de terreinen
van onze buren uit Boom.
Op het einde van ons eerste jaar in onze nieuwe sporthal (88/89) besloot een groot deel van de
spelers om andere oorden op te zoeken, waardoor het bestuur geen andere keuze had dan te
stoppen met de huidige ploeg en een nieuwe start te maken met de overgebleven spelers in 4 e
provinciale onder de naam BBC Turuka B. Deze nieuwe ploeg speelde een zorgenvrij seizoen
89/90, waarbij winst of verlies ondergeschikt waren aan het plezier dat ze maakte. Het bestuur
dat echter nog steeds ambitieus was besloot om een herstart te maken en trok ook terug betere
spelers aan. Om deze nieuwe start blijvend te doen herinneren, werd de clubnaam voor een 3 de
keer aangepast naar BBC Turuka’90, maar nog steeds onder dezelfde stamnummer “1581”.

Exact 10 jaar na de eerste titel voor de club, is het weer groot feest. De promotie naar de
nationale reeksen is een feit na het seizoen 95/96. Dat dit op gepaste wijze gevierd werd,
spreekt voor zich. De komende jaren waren we een vaste waarde in 4 e nationale, totdat de
KBBB besliste om ook mee op de communautaire boot te springen en zich opsplitste in een
Vlaamse (VBL) en Waalse (AWBB) vleugel. Dit betekende dat wij niet langer in een nationale
reeks, maar in een landelijke reeks uitkwamen. In 03/04 vielen de resultaten tegen en was de
degradatie naar 2e landelijke een feit. De 2 daaropvolgende seizoenen werden telkens
afgesloten met een bevredigend resultaat in de subtop. In het tussenseizoen werden enkele
goede versterkingen naar de club gehaald en werd ook opnieuw een 2 e ploeg opgestart zodat
onze toch wel beperkte kern uitgebreid werd, en op training wat comfortabeler gewerkt kon
worden.
Dat dit een meer dan goede keuze bleek te zijn blijkt uit het feit dat zowel de A-ploeg als de Bploeg op het einde van het seizoen 06/07 de titel en promotie mochten vieren en onze club
door de gemeente werd uitgeroepen als sportploeg van het jaar. De daaropvolgende jaren
vestigde de A ploeg zich als een vaste waarde in de subtop van 1ste landelijke. De B-ploeg ging
op zijn elan verder met nog 2 opeenvolgende titels en een promotie naar 1e prov.
In het seizoen 09/10 eindigen de jongens van de A ploeg op een verdiende 5 de plaats, de B ploeg
kan na een zwak seizoen de laatste plaats niet ontlopen en degradeert naar 2 de provinciale.
Na afloop van het seizoen 10/11 lukt het de club om voor het eerst in haar bestaan een ploeg af
te vaardigen in 3de nationale. De B-ploeg eindigde verdienstelijk op een 7de plaats en blijft zo in
2de prov.
Beide ploegen hebben de nodige versterkingen gekregen om ook volgend seizoen competitief
voor de dag te komen.
Het debuut van de A-ploeg in 3de nationale mag geslaagd genoemd worden. Ondanks vele
blessures gedurende het seizoen mag er terug gekeken worden op enkele memorabele
overwinningen en eindigen we op een mooie 8ste plaats.
De B-ploeg kan terugblikken op een heel sterk seizoen, en moet pas op het einde van het
seizoen de titel laten schieten en eindigt meer dan verdiend op een 2de plaats en mag als kers
op de taart ook nog promoveren naar 1ste provinciale.
In het seizoen 12/13 slaagde de A-ploeg erin onder leiding van coach Dirk D’Haese naar
ongekende successen uit te stijgen en uiteindelijk de titel binnen te halen en de promotie naar
2de nationale af te dwingen. De B-ploeg strandde echter ondanks hevig weerwerk op een 12 de
plaats en moest degraderen.
In het seizoen 13/14 breken voor Turuka onvergetelijke tijden aan. Een gehucht van amper 400
mensen slaagt erin om door te dringen tot op het 1 na hoogste niveau van het Belgische basket.
Jammer genoeg spelen seizoenslange blessures van enkel belangrijke spelers toch een rol en
eindigt de ploeg uiteindelijk op een verdienstelijke 14 plaats, maar jammer genoeg betekende
dit degradatie. De B-ploeg had ook een moeilijk seizoen en eindigt na een lang bevochten
seizoen op de 10de plaats en verzekerde zich daarvan van het behoud in 2de prov.

