
  
 

 
 

 

 

Nieuwsbrief Basket Willebroek November 2018 
 

 

Beste speler, ouder, sponsor, sympathisant van Basket Willebroek, je bent bij deze 

getuige van de geboorte van de eerste nieuwsbrief van onze club. Hierin gaan we je op 

de hoogte houden van het reilen en zeilen binnen de enige echte Willebroekse 

basketbalclub. Beginnen doen we met onze belangrijkste rijkdom: onze jeugd. 

 

Dat  onze  jeugd  van  de  lage  borden  het  goed  doet,  hoeft  eigenlijk  niet extra in de 

verf gezet. 

 

Onze trainers bij de verschillende ploegen worden bijgestaan door enkele assistenten  

en  staan  onder  de  sportieve  leiding  van  jeugdcoördinator Artuur De Hertog. 

 

Tijd dus om al deze ploegen even aan het brede publiek voor te stellen. Noteer alvast 

de volgende data in jullie agenda: 

• Zaterdag 17/11: voorstelling van U10 

• Zaterdag 15/12: onze U12 jongens worden voorgesteld 

• Zondag 23/12: is het de beurt aan onze jongsten, de U8 

Het  voorstellen  gebeurt  voor  de  match  van  onze  1ste  ploeg  Heren,  die begint om 

20u45, behalve die van zondag 23/12, die begint om 17u. 

Onze   U12   meisjes   worden   voorgesteld   voor   een   match   van   onze damesploeg, 

de datum wordt later meegedeeld. 

 

 



  
 

 
 
 

 
 

Onze Cel Evenementen heeft haar eerste activiteit er ook reeds opzitten. 

Het spaghettiweekend was een groot succes! Noteer alvast in jullie agenda dat op 

24 en 25/11 de restaurant-dagen doorgaan in het Volkshuis in Blaasveld. Meer info 

vind je op de site:  http://www.basketwillebroek.be/events.htm 
 

 

Basket Willebroek op sociale media 

Onze club is actief op Facebook (‘Basket Willebroek’) en Instagram 

(@basketwillebroekofficial). Om die pages leuk te maken om volgen rekenen we op 

jouw bijdragen! Heb je leuke sfeerbeelden of actiefoto’s/-filmpjes van op of naast het 

terrein, twijfel dan niet om die te bezorgen aan onze moderators:  

smetje@basketwillebroek.be of  ines@basketwillebroek.be . Houd beide media ook 

zeker in het oog om op de hoogte te blijven van aankomende evenementen of het 

laatste nieuws i.v.m. onze club. Dus: liken, followen en sharen die handel! 

 

 
 

 

Het kleuterbasket, dat elke woensdag doorgaat in de sporthal van Tisselt (13.30 tot 
14.30 u.), kent een geweldig succes.  Elke week dagen een 20-tal kinderen van het 2de 
en 3de kleuterklasje op en onder leiding van onze trainsters Ushi, Anja, Birthe en Jana 
leren zij hun eerste stapjes te zetten. Deze activiteit bieden wij gratis aan dankzij de 
medewerking van de sportdienst Willebroek. Nieuwe kindjes zijn altijd welkom. 
Tenslotte nog dit: onze 3de klaskleuters zullen binnenkort voor de eerste maal 
meespelen in een echte match tijdens een van de peanuts-tornooien. 
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Positieve tendens bij de seizoenstart van onze Dames- en Meisjesteams 

 

Dames A kende door het noodgedwongen wijzigen van de kern, door onder andere 2 zwanger-

schappen, een moeilijke maand augustus, maar slaagden er mooi in om dit op het veld geen invloed 

te laten hebben. Met een schitterende 5/6 staan ze momenteel virtueel op de 2e plaats in 1e 

Landelijke. Bovendien zitten ze na de knappe winst tegen de 

Waalse topclub Ciney ook nog in de Beker Van België. Daarin mogen ze op 16 november op bezoek 

bij eersteklasser Laarne.  

 

Dames B treedt door de intense samenwerking met Dames A steeds met een wisselende kern aan 

en deed tot nu toe perfect wat het moest doen. Van de eerste 7 partijen werden er 4 gewonnen. De 

andere 3 gingen verloren tegen de huidige top-3 uit het klassement. 

 

Iets meer wisselvalligheid bij onze Dames C, die door examens, blessures en vakanties enkele 

moeilijke weken doormaakten. Toch stond het team er in de wedstrijden dat het er moest staan, 

waardoor ze zich met een 3/8 net boven de gevarenzone konden nestelen.  

 

De Landelijke U19 Meisjes zijn naar goede gewoonte reeds geplaatst voor de A-poule in de 2e fase 

van de competitie. De beslissing over groepswinst valt daar in de rechtstreekse thuiswedstrijd tegen 

ongeslagen leider Phantoms, op 10 november m 14u00 in Klein-Willebroek. 

 

De verrassing komt misschien wel van onze Interprovinciale U19 Meisjes. Onder leiding van hun 

nieuwe coaches Dylan Hofkens en Tess Milbouw is dit team een totaal andere weg ingeslagen. 

Sportief staan onze meisjes met een 5/6 virtueel wel mee aan de leiding in hun reeks. Bovendien zijn 

ze zelfs al geplaatst voor de halve finale van de Beker van Antwerpen. Die wordt echter pas ergens 

in april gespeeld. 

 

 

Seizoen bij de herenteams op volle toeren 

 

Onze herenteams zijn allemaal op volle kracht aan het seizoen bezig nu en laten mooie resultaten 

noteren. 

 

VIP-Avonden Heren A 

 

Op 17/11 en 15/12 vinden de eerste 2 VIP-avonden van de Heren A van dit seizoen plaats. Die zullen 

doorgaan bij Trattoria Kaai en Bella Vista. Op die avonden kan je, voorafgaand aan een wedstrijd 

van onze Heren A, lekker gaan dineren op restaurant en nadien een glaasje drinken in onze VIP-

ruimte.  Meer info vind je op de website: https://basketwillebroek.be/events.htm. 

  

 

Foodtruck tijdens thuiswedstrijden 

 

Vanaf zaterdag 03/11 zal op elke zaterdag waarop de thuiswedstrijden van onze jeugdploegen 

plaatsvinden, een foodtruck aan de sporthal staan. Die zal in de vroege ochtend koffiekoeken en 

broodjes verkopen en naarmate de dag vordert overschakelen naar hamburgers en hotdogs en 

dergelijke. Zo kan iedereen voor en na het basketspektakel zijn/haar honger stillen. 

 

Dameslunch in Hof Ter Zielbeek 

 

Op 16/12 organiseren onze Dames A de eerste lunch van dit seizoen. Meer info volgt snel via onze 

gekende kanalen en de pagina https://basketwillebroek.be/events.htm. 
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Gezinsuitbreiding bij onze club! 

 

Ben Van den Brandt (Heren A) en partner Dorien werden op 24 augustus de trotse ouders  van 

zoontje SEPP.   

Kim Cools (Dames C) en partner Sam verwelkomden op 8 oktober dochtertje BO. 

 

In onze dameswerking kregen we bovendien ook het heuglijke nieuws dat zowel speelsters An Boel 

en Freya Mertens, als coach Tess Milbouw in blijde verwachting zijn. 

 

Van harte proficiat aan de kersverse en toekomstige ouders! 

 

 

Wist je dat: 

 

▪ Onze Heren C na 6 speeldagen nog steeds ongeslagen leider waren in 3de  provinciale A? 

▪ Onze Heren A-spelers allen peter zijn geworden van een jeugdploeg?  

▪ Dries Bogaerts in de 1ste  competitiematch van onze Heren A 43 punten door het net 

knalde? 

▪ Dylan Hofkens en Tess Milbouw zich na succesvolle examens allebei officieel coach mogen 

noemen? 

▪ Er nog steeds dozen met wafeltjes te koop zijn in de cafetaria? 

▪ Onze club op 01/01/2019 start met een G-ploeg? 

▪ Er voor de jonge sportertjes ook een nieuwe Kerststage aankomt? 

▪ Onze Jeugdwerking op 16/12 met een stand op de Kerstmarkt van De Poutrel zal staan? 
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