
 

De nieuwjaarsrecepties zijn amper achter de rug of we zitten 

eigenlijk al in de laatste rechte lijn van de competities op alle 

niveaus! 

  

 

Clubevenementen zijn niet enkel heel leuk, ze zijn ook een heel belangrijke bron van 

werkingsmiddelen voor onze jeugdwerking! Binnen 2 weken staat ons steakweekend op het 

programma. We verwachten iedereen daar met een lege maag!  



 

 

Zowel onze U10A als onze U12B wonnen voor het eerst dit seizoen hun wedstrijd. Die laatste zijn met 2x 

winst op rij zelfs helemaal vertrokken. Loon naar (hard) werken dus, en daar hoorden natuurlijk deze 

schitterende winfies bij. Meer van dit op www.instagram.com/basketwillebroekofficial/  

 

Ondertussen bij onze Dames 

- Onze Dames A, in januari geplaagd door de examenperiode, kenden hierdoor een mindere 

periode. Na de jaarwissel werd Dessel nog vlot geklopt, maar daarna werd er 2x op rij 

verloren tegen de nummers 1 en 3 uit het klassement. In Brugge werd er opnieuw met de 

winst aangeknoopt, waardoor plaats 2 nog altijd een feit is. 

- De Dames B verkeren dan weer in grote doen. Met 8 opeenvolgende overwinningen, tegen 

onder andere de nummers 2 en 3, zijn ze nu zelf opgerukt naar de 3e plaats in 2e Landelijke. 

De te herspelen verloren wedstrijd in Zonhoven, waartegen protest werd aangetekend, gaat 

door op 16/02. 

- Ook bij Dames C is het tij volledig gekeerd. Met onder andere 3 opeenvolgende 

overwinningen staan ze ondertussen 9e, met 3 gewonnen wedstrijden voorsprong op de 

degradatiezone. In de Beker Van Antwerpen werd, na nipt verlies in de kwartfinale, de halve 

finale net niet bereikt. Jammer, want met Schelle hadden onze Dames alvast 1 outsider 

uitgeschakeld. 

- Door de examens was er heel wat minder activiteit bij onze U19 in januari. In de Landelijke 

competitie werd er 3x verloren, maar staat het team nog steeds netjes in de beoogde 

middenmoot van de hoogste reeks. Interprovinciaal werd er 2x makkelijk gewonnen en 

werd ook de topper op Rode Leeuwen met 49-51 gewonnen. Hierdoor staan onze meisjes nu 

helemaal alleen op de 1e plaats, met zelfs een positief saldo op de Leeuwen. 

   

http://www.instagram.com/basketwillebroekofficial/


 

 

Bekersuccessen bij de U19 Meisjes 

Onze beide U19 teams zijn momenteel aan een mooi bekeravontuur bezig. Met een wervelende 75-

29 overwinning tegen Aartselaar bereikten onze U19B de FINALE in de Beker Van Antwerpen. Deze 

pas op 30/5 door in Antwerpen en ook de tegenstander is nog niet gekend. Meer info volgt via onze 

gekende kanalen. De U19A wonnen met 62-52 van Avanti Brugge en plaatsten zich daarmee voor 

de halve finale in de Beker Van Vlaanderen. Een prachtige prestatie voor met 150 supporters 

gevulde sporthal De Schalk. De enige opponent die ze nu nog moeten verslaan om de finale te 

halen is Deinze-Nazareth.  

 

Onze Heren B in halve finale BvA 

Onze 4 herenploegen doen met onverminderde inzet verder en dat gaat zoals altijd gepaard 

met wisselend succes. Zeker het vermelden waard is hier wel het feit dat onze Heren B, 

onder leiding van coach Filip Meuleman, zich hebben geplaatst voor de halve finale van de 

Beker van Antwerpen. Die zal gespeeld worden in onze eigen Schalk, de exacte datum en 

uur worden nog meegedeeld. 

De transfermolen is ondertussen ook op volle toeren beginnen draaien, zodra daar nieuws te 

rapen valt, wordt dat meegedeeld via de verschillende kanalen.  



 

 

Paasstage lage borden 

De belangrijkste pijler binnen een ambitieuze club als de onze is zonder twijfel de jeugdwerking. Met 

dit in het achterhoofd vestigen we ook nog even de aandacht op onze Paasstage. Inschrijven is de 

boodschap!  

 

  

 

  

 

  

 

   

 

 

 

https://basketwillebroek.us19.list-manage.com/track/click?u=f192b6f65d870512703100f88&id=04f4b46ddb&e=a19e2c2d24
https://basketwillebroek.us19.list-manage.com/track/click?u=f192b6f65d870512703100f88&id=e7ab1d7603&e=a19e2c2d24
https://basketwillebroek.us19.list-manage.com/track/click?u=f192b6f65d870512703100f88&id=8ea590ac78&e=a19e2c2d24

