
Ondertussen al een traditie, en die 
zijn er om in ere gehouden te 
worden. Dit jaar is dat niet anders, 
en op 24 augustus trekken we dus 
opnieuw naar het zeetje, om er in 
alle rust het nieuwe seizoen voor te 
bereiden. De meisjes trainen dan al 
met hun ‘nieuwe’ ploeg, een ideale 
gelegenheid om de medespeelsters 
en eventueel de nieuwe coach te 
leren kennen. 

De plaatsen zijn beperkt, en 
beginnen stilaan uitverkocht te 
geraken, dus aarzel niet om uw 
dochter in te schrijven als dat nog 
niet gebeurd zou zijn. De stage loopt 

van woensdag 24 tot en met 
zaterdag 27 augustus, en kost u 
160€. We vragen om een 
voorschot van 60€ te betalen, 
zodat we zo snel mogelijk het 
juiste aantal deelnemers 
kennen en van start kunnen 
gaan met de organisatie en  de 
logistieke voorbereiding. 

De zomer is er sneller dan u 
denkt, en als u graag de sfeer 
van de voorbije edities nog eens 
opsnuift, neem dan eens een 
kijkje op onze website! 

Het De Panne team 

De korf van de voorzitter 
Pasen staat voor deur, een 
goed moment dus om 
jullie als paasei een 
nieuwe Leejup aan te 
bieden boordevol nieuws. 

Dit keer stellen wij jullie 
o n d e r  m e e r  h e t 
vernieuwde sportief beleid 
van de club voor. 
Voortbouwend op het élan 
van onze club als geheel 
werd onlangs door de 
Raad van Bestuur een plan 
goedgekeurd om het 
sportief beleid in een 
nieuw kleedje te steken. 
Er werd, zoals u zal 
kunnen lezen,  een 
Stuurgroep Sportief Beleid 
opgericht, die vanaf nu hét 
orgaan is dat alles wat het 
sportieve aanbelangt 
beheert. 

Vanuit een algemene visie 

op datgene 
waar onze club 
voor staat en gaat werkte 
deze stuurgroep een 
stevig en concreet plan uit 
met betrekking tot de 
organisat ie van de 
c o a c h i n g  e n  d e 
ploegenstructuur. Al slaat 
dit plan in de eerste plaats 
op het aankomende 
se i zoen  2011-2011, 
terzelfder tijd legt het ook 
de basis waarop in de 
komende jaren verder 
gebouwd kan worden. 

De kersverse stuurgroep 
heeft de voorbije weken 
keihard gewerkt om dit 
masterplan klaar te 
stomen. Hij is er naar mijn 
gevoel zeer goed in 
geslaagd om de belangen 
van allen die betrokken 
zijn bij onze club – 

spelers, coaches, ouders – 
evenwichtig met elkaar te 
verzoenen. Als voorzitter 
en namens het voltallige 
bestuur zijn wij de drie 
leden van de stuurgroep – 
Carla Van Corenland, Rudy 
Misbaer en Steve Buttigieg 
– bijzonder erkentelijk. 

Ik nodig jullie uit om deze 
Leejup met aandacht door 
te nemen. Er staan 
belangrijke dingen in. Ik 
hoop dat jullie na de 
lectuur zullen kunnen 
zeggen: “Dit is echt goed. 
Voor deze club willen wij 
ons blijven inzetten, als 
speler, als coach én als 
ouder”.  

Eddy Van Avermaet,  

Notre Dame Demesmacre Leuven 
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De Leejup 

Onlangs richtte de Raad van Bestuur een nieuw 
orgaan op: de Stuurgroep Sportief Beleid (in ’t 
kort  SSB). SSB kreeg de opdracht om het sportief 
beleid van onze club uit te werken en in goede 
banen te leiden. 

SSB bestaat uit 
C a r l a  V a n 
Corenland als lid 
van de Raad van 
Bestuur,  Rudy 
Misbaer als iemand 
met een algemene 
beslagenheid inzake 
sportief beleid, en 
Steve Buttigieg 
( w a t ,  t u s s e n 
haakjes, in het 
Maltees ‘eigenaar 
van veel kippen’ 
betekent). Steve 
heeft een ruime 
achtergrond zowel 
ten aanzien van 

sport management als van coaching op 
alle niveaus. Hij is aangesteld als algemeen 
sportief directeur die ervoor zal zorgen dat er over 
alle ploegen heen doorheen de hele club 
continuïteit van manier van werken zal zijn.  

SSB  werkte in de 
voorbije weken een 
missie en visie 
van de club uit. Ze 
w e r d e n 
e e n s t e m m i g 
goedgekeurd door 
de Raad van 
Bestuur van 24 
maart 2011, en u 
vindt ze in de 
kadertjes op deze 
pagina’s.  
Vanuit deze visie 

werd, in de eerste plaats voor het 
nieuwe seizoen 2011-20112, een aantal concrete 
plannen opgemaakt. Bovendien ontwikkelde SSB 
een plan voor de evaluatie van de speelsters 
doorheen het seizoen en voor de verdere 
professionalisering van de coaches. 

Concreet voor 2011-2012 

Vanuit deze missie en visie creëerde de stuurgroep 
4 categorieën binnen de club: 
1. De onderbouw met subcategorieën peanuts, 

microben en benjamins 
2. De middenbouw met subcategorieën pupillen en 

miniemen 
3. De recreatieve bovenbouw met subcategorieën 

provinciale kadetten en provinciale senioren 
4. De competitieve bovenbouw met subcategorieën 

landelijke kadetten en landelijke 1ste ploegen 

SSB moet  vóór 5 mei, de uiterste datum van 
inschrijving van de landelijke ploegen bij de 
Vlaamse Basketballiga, voor elke subcategorie de 
ploegen vastleggen. SSB wil daarbij expliciet 
rekening houden met de hoofdvisie van de club: 
elke speelster een gedegen basketopleiding en 
voldoende speelgelegenheid verschaffen op haar 
niveau. 
Per subcategorie betekent dit voor 2011-2012 
concreet het volgende: 

1) Peanuts en microben:  

9 microben (tot nog toe) 
inschrijving 1 ploeg bij VBL 
bij de trainingen aanvulling met peanuts 
indien hoge opkomst peanuts een apart 

trainingsmoment voorzien of eventuele 
samenwerking met Leuven Bears 

2) Benjamins: 

14 benjamins (tot nog toe) 
inschrijving 1 ploeg bij VBL 
komen er veel  nieuwe benjamins bij, dan kan 

overwogen worden een extra ploeg in te 
schrijven bij Basketbal For Fun (BB4F), een 
organisatie van Sporta waarin de Benjamins ook 
dit jaar actief zijn 

3) Pupillen: 

25 pupillen 
inschrijving mogelijk 3 ploegen, 1 landelijke en 

2 interprovinciale 

4) Miniemen: 

in principe 21 miniemen, doch 5 hiervan worden 
doorgeschoven naar de kadetten 

inschrijving 1 of 2 ploegen: nog te bekijken met 

Het sportief beleid in een nieuw kleedje 

BC Dames Leuven bevordert, 
organiseert en biedt basketbal aan 
voor meisjes en dames van alle 

leeftijden in en rond Leuven. 

BC Dames Leuven creëert een veilige omgeving waarin 
meisjes en dames hun volle potentieel kunnen 
realiseren, met competitie op het voor elk van hen 
meest aangepaste niveau, met zorg ook voor het 
sociale aspect en met aandacht voor de bevordering 
van een actieve, gezonde levensstijl.  

Missie 

Rudy Misbaer 

Steve Buttigieg 

Vervolg op pagina 3 
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huidige en toekomstige coaches 

5) Provinciale kadetten en provinciale seniors: 

huidige structuren blijven 
 

6) Landelijke kadetten en 2de landelijke 
seniors: 

Gezien de huidige landelijke kadetten en 
de miniemen die volgend seizoen kadet 
worden, erg talentvol zijn, hebben wij 
binnen deze competitieve bovenbouw 
een uitzonderlijke structuur gecreëerd, 
opdat de visie en missie van de club ook 
hier volledig kunnen worden toegepast. 

Deze structuur wordt op 15 april e.k. 
meegedeeld aan de betrokken speelsters 
en hun ouders, en zal in een volgende 
Leejup uitgebreid worden voorgesteld.  

 
De stuurgroep nodigt weldra alle 
jeugdspeelsters en hun ouders uit voor een 
meer specifieke toelichting over 
bovengenoemde structuren. 

Evaluatie van de speelsters 

N a a s t  h e t  b e p a l e n  v a n  d e 
ploegenstructuren heeft SSB ook een 
vernieuwde evaluatiemethode uitgewerkt. 
De evaluatie van de speelsters richt zich in 
de eerste plaats niet  op de resultaten van de 
ploeg, maar op de evolutie van elke individuele 
speelster doorheen het seizoen.  

Daartoe wordt per 
speelster  een bestand 
o p g e m a a k t  d a t 
gedurende het seizoen 
door de coach wordt 
bijgehouden.   
Het bestand wordt voor 
de  ee r s t e  kee r 
opgemaakt bij het 
begin van het seizoen. 
Gedurende het seizoen 
wordt het bestand door 
de coaches bijgewerkt. 
Als sportief directeur 
zal Steve Buttigieg met 
de coaches overleg 
plegen over de evolutie 

van de speelsters en 
voorstellen voor bijstelling formuleren.  
Het bestand zal bestaan uit: 

technisch niveau per vaardigheid 
niveau van de vaardigheid in een wedstrijd 
algemene attitude speelsters 
kwetsuren 
aanduiding domeinen voor verbetering vatbaar, 

en plan met aanpak 
zelfevaluatie door de  speelster (enkel voor 

oudere jeugdreeksen) 

Professionalisering van de coaches 

Om de continuïteit te verzekeren in de begeleiding 
van de ontwikkeling van de speelsters doorheen 
de verschillende leeftijdscategorieën zal de sportief 
directeur een algemeen actieplan ontwikkelen. Dit 
plan wordt opgesteld en nadien toegepast in nauw 
overleg tussen de sportief directeur en de coaches. 
Bovendien zal de sportief directeur actief op zoek 
gaan naar manieren waarop de coaches zich 
verder kunnen professionaliseren, bijvoorbeeld via 
een deelname aan clinics die we zelf aanbieden of 
die elders gevolgd kunnen worden. 
Zo staat er bij het begin van het nieuwe seizoen 
bijvoorbeeld al een workshop gepland in 
samenwerking met het Sportmedisch 
Adviescentrum van de KUL, waar professor Peers 
en zijn assistenten onze coaches vertrouwd zullen 
maken met preventie en herkenning van mogelijke 
specifieke sportletsels. Op deze manier kunnen zij 
op de gepaste manier reageren of 
trainingsprogramma’s eventueel aanpassen aan de 
specifieke behoeftes van de speelster. 

 De SSB is er van overtuigd met deze structuren 
en maatregelen de sportieve toekomst van onze 
club veilig te stellen, en ziet deze toekomst dan 
ook rooskleurig tegemoet. 

Carla Van Corenland 

Carla Van Corenland 

• de deelname van meisjes en dames van alle 
leeftijden in Leuven bevorderen; 
• de banden aanhalen met scholen in en rond 

Leuven, de Leuvense bevolking en de Leuven Bears, met 
het oog op de bevordering van de basketsport in Leuven; 
• een trainings- en spelomgeving creëren die de veiligheid 
van alle clubleden garandeert; 
• mogelijkheden scheppen opdat jonge meisjes een 
gezonde levensstijl zouden ontwikkelen via levenslange 
fysische activiteit; 
• het hoogst mogelijke competitieve niveau bereiken voor 
jeugdspeelsters aan de hand van goed gestructureerde 
opleidingsprogramma’s; 
• voldoende gelegenheid tot competitie verschaffen op een 
gepast niveau; 
• de externe promotie van de club verbeteren en 
verruimen via gericht zoeken naar financiële 
ondersteuning door sponsors; 
• de financiële stabiliteit van de club verhogen met het oog 
op het succes van de club op lange termijn; 
• coaches en vrijwilligers recruteren en hen de middelen 
ter beschikking stellen om zich verder te bekwamen; 
• actief op zoek gaan naar bijkomende trainingsfaciliteiten 
om een groei van de club mogelijk te maken. 

Visie 
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te kunnen knopen.  

Noteer deze data dus 
alvast in uw agenda, 
en langs deze weg 
doen wij ook graag 
een warme oproep 
v o o r  h e l p e n d e 
handen. Te vaak zien 
we steeds dezelfde 
gezichten verschijnen, 
en blijven een groot 
aan t a l  men sen , 
ouders én speelsters, 
passief aan de zijlijn 
staan. Nu weten wij ook wel dat uw kinderen 
waarschijnlijk op vele fronten actief zijn, en dat u 
niet altijd overal kunt bijspringen, maar denk ook 
eens aan die vrijwilligers die telkens wel van de 
partij zijn en die er mee voor zorgen dat ook uw 
dochter toch maar weer lekker kan blijven 
basketten. Wees solidair, draag ook uw steentje 
bij en geef uw naam op bij de werkgroep 
A c t i v i t e i t e n  e n  E ve n em en t e n ,  v i a 
evenementen@damesbasketleuven.be of bij één 
van de leden van deze werkgroep. Uw dochter zal 
er u dankbaar voor zijn!! 

Het bestuur 

Dat het runnen van een sportclub duur is, daar 
hadden we het eerder al eens over, en u kon het 
laatst nog op Radio 1 bij Peeters en Pichal bevestigd 
horen. Lidgelden dekken traditioneel amper een 
derde van de werkingskosten, en dat is ook bij ons 
niet anders. En net als alle andere clubs zijn wij dan 
ook afhankelijk van allerhande activiteiten waarmee 
we wat geld in het laatje proberen te brengen. 

Zoals daar zijn: 

Ons Paastornooi op 22-23-24 april 
Bekerfinales van Vlaams-Brabant, in 

samenwerking met de Leuven Bears, op 7-8 
mei 

De traditionele wedstrijdjes van de ouders tegen 
hun dochters, gevolgd door een afsluitende 
receptie op een nog nader te bepalen datum in 
mei 

Vanaf dit jaar is onze club ook 4 vrijdagen te 
vinden op Beleuvenissen, waar we op de 
Vismarkt een stand zullen uitbaten op 1-8-15-
22 juli 

Meer informatie over deze afzonderlijke activiteiten 
kunt u ten gepaste tijde op onze website vinden. 

Veel werk aan de winkel dus, maar echt wel 
noodzakelijk voor de club om de eindjes aan mekaar 

Activiteiten 

Eddy Van Avermaet Voorzitter 

Hans Tielens Penningmeester VBL, Communicatie, Juridische cel 

Carla Van Corenland Penningmeester vzw, Financiële cel 

Patrick Van Roost Secretaris, werkgroep Secretariaat 

Johan Delang Werkgroep Ledenwerving 

Rikka De Roy Werkgroep Activiteiten en evenementen 

Jef Neegers  

Jef Peeters  

Michel Reynaert Werkgroep Sponsoring 

Ellen Vogelaers Werkgroep Logistiek 

Raad van Bestuur 

Dit is natuurlijk ook jouw forum. Ken je dus een leuk verhaal uit jouw ploeg, of 
iets dat je met de rest van de club wil delen, laat het ons dan weten. Of zit je met 

een vraag, waar je altijd al een antwoord op had willen hebben, wij zoeken het 
voor je uit.  

 
Alle opmerkingen, suggesties, verhalen, weetjes, vragen en hersenkronkels zijn 

altijd welkom op deleejup@damesbasketleuven.be.  

Teksten, foto’s, artikels, 
v e r h a l e n ,  s u g g e s t i e s , 
teken ingen,  ideeën en 
grafische uitspattingen, kortom 
alles wat u zelf graag in de 
nieuwsbrief of op de website 
zou willen lezen en zien, en dat 
u met de anderen wil delen.  

Ben je dus creatief met beeld 
of taal, stuur dan je 
hersenspinsels gerust door: 
deleejup@damesbasketleuven.
be, en wij publicerenhet graag 
voor u! 

Gezocht 


