
met o.a. opvang vóór en na en 
verse koffie voor de ouders. En 
als alles goed gaat kunnen de 
deelnemers binnenkort zelfs een 
fiscaal attest verwachten. Als dat 
geen mooi Kerstcadeau is! 

Met 35 waren ze, de Peanuts, Micro-
ben, Benjamins en Pupillen die zich 
onder begeleiding van Jef, Peter, 
Aurelie, Patrick en Kristel gedurende 
drie voormiddagen tijdens de Kerst-
vakantie kwamen bekwamen in de 
kunst van ‘shooting’. Meer dan de 
helft van onze speelsters dus, wat 
gegeven de vakantie en de barre 
weersomstandigheden echt wel een 
succes kan genoemd worden. 

Samen met het succes van de zo-
merstage in De Panne toont dit aan 
dat er wel degelijk vraag is naar dit 
soort extra stages binnen onze club, 
en we maken ons dan ook sterk dat 
ook de Kerststage wel eens tot een 
echte traditie zou kunnen uitgroeien. 

Een mooi bewijs ook voor de vlotte 
samenwerking van verschillende 
werkgroepen binnen het bestuur, 
die er samen voor zorgden dat het 
geheel niet alleen sportief, maar 
ook organisatorisch vlot verliep, 

De korf van de voorzitter 
Dit is al het 6de nummer 
van de Leejup, als we de 
Flash en de Nieuwsbrief 
samen beschouwen. Wie 
durft nu nog zeggen dat 
we stilzitten? Onze club 
bruist van leven en ik kijk 
daar met genoegen op 
toe. 

De succesvolle wijnactie 
(700 flessen), een spette-
rende sinterklaasavond 
voor de jeugd, een succes-
volle kerststage, en in het 
voorjaar 2011 een spa-
ghettidag met ploegen-
voorstelling en later ons 
traditioneel paastornooi … 
deze club is een (h)echt 

team! 

En wat ons basketbal zelf 
betreft, een blik op de 
rangschikking van onze 
ploegen geeft mij een 
goed gevoel. Ondertussen 
zijn ook het vernieuwde 
bestuur en de vele werk-
groepen goed geroutineerd 
en bedrijvig op veel fron-
ten. Ja, er zit leven in 
NDD! 

Dit alles is slechts mogelijk 
dank zij de inzet van ve-
len, zomaar, omdat zij van 
NDD houden. Ik maak van 
deze gelegenheid dan ook 
graag gebruik om alle me-
dewerkers, zowel die op 

het voorplan als die achter 
de coulissen, en vanzelf-
sprekend ook al onze 
speelsters en spelers van 
harte te danken. 

Het nieuwe jaar is pas be-
gonnen en ook dat oogt 
veelbelovend. Namens het 
voltallige bestuur van NDD 
wens ik elk van jullie en 
jullie families een enthou-
siaste start van 2011, op 
basketbalgebied maar ook 
in alle andere opzichten. 

Eddy Van Avermaet,  
voorzitter 

Notre Dame Demesmacre Leuven 
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Eddy 

Nieuwsbrief Basketclub Dames Leuven 

De Kerststage: een nieuwe traditie...? 



Basket spelen in competitieverband kost geld. Veel geld. Er zijn 
niet alleen de voor de hand liggende kosten als de huur van de 
sportzaal en de vergoedingen van de coaches, maar er dienen 
ook uitrustingen gekocht te worden, scheidsrechters moeten 
betaald worden, en ook de Federatie eist elk jaar zijn deel van 
de koek. Kortom: er gaat (veel) meer geld uit dan dat er aan de 
hand van lidgelden of inkomsten uit de bar binnen komt... 

Naast het organiseren van allerhande activiteiten is sponsoring 
voor onze club dan ook van levensbelang. Zonder deze inkom-
sten zou onze club de leden lang niet de mogelijkheden kunnen 
bieden die ze nu genieten. Een goede sponsoring en ledenwer-
ving zijn dan ook cruciaal, en beide werkgroepen zijn dan ook 
op zoek naar  enthousiaste en gemotiveerde mensen die hun 
werking kunnen komen versterken. Heb je dus wat tijd ter be-
schikking, en wil je er mee aan werken om onze club in deze 
een stevige onderbouw te bezorgen, neem dan contact op met 
het bestuur of mail naar sponsoring@damesbasketleuven.be of 
ledenwerving@damesbasketleuven.be. Heeft u een zaak, wil u 
als particulier gerust ook wel sponsoren, of kent u eventueel 
anderen die hierin geïnteresseerd zouden zijn, laat ons dan iets 
weten. De club kan er alleen maar wel bij varen. 

Gezocht (m/v) (1) 
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De Leejup 

Het gaat onze club sportief voor 
de wind, zoveel is duidelijk. En 
dat op alle niveaus, zowel bij de 
senioren als bij de jeugd, en zo-
wel Landelijk als Provinciaal.  In 
2e Landelijke nestelt onze jonge 
ploeg zich voorlopig op een veili-
ge plaats, en de meisjes uit 1e 
en 2e Provinciale hebben nog 
altijd uitzicht op een plaats die 
recht geeft op promotie. 

Maar de strafste stoten komen 
voorlopig uit de jeugdreeksen. 
Daar slaagden zowel de Landelij-
ke Kadetten als de Miniemen er 
voor het eerst in de clubgeschie-
denis in om zich te plaatsen voor 
de A-poule voor het vervolg van 
de competitie. Hetgeen betekent 
dat zij zich na Nieuwjaar met de 
beste clubs uit Vlaanderen kun-
nen meten voor de titel. En alsof 
dat op zich al geen prachtige 
prestatie is, gingen de Miniemen 
tijdens de Kerstvakantie gewoon 
door op hun elan en schreven ze 
voor de tweede maal op rij het 

Internationale Kersttoernooi van 
Ettelbrück (Luxemburg) op hun 
naam! Proficiat aan de meisjes, 
coach Kristof en de dappere sup-
porters die de sneeuw trotseer-
den om de meisjes aan te moedi-
gen! Voor een verslag en de fo-
to’s verwijzen we u graag naar 
de pagina van de Miniemen op 
onze website. 

Met ook Pupil-
len en Benja-
mins die in 
hun reeksen 
mee de toon 
zetten lijkt 
onze club 
over goede 
vooruitzichten 
te beschik-
ken. De ta-
lentrijke jon-
geren staan 
op alle ni-
veaus klaar, 
en alles lijkt 
aanwezig om 

voor lange tijd een mooie toe-
komst tegemoet te gaan. De uit-
daging zal zijn om al dat aanstor-
mend talent in de best mogelijke 
omstandigheden en met de best 
mogelijke begeleiding verder te 
laten ontplooien, om zo op ter-
mijn de vruchten te kunnen pluk-
ken. En uitdagingen, die laten wij 
niet zomaar liggen... 

Ettelbrück: geen toevalstreffer... 

Mascotty 
In de allereerste uitgave van 
onze nieuwsbrief lanceerden 
we een oproep aan de creatie-
velingen onder jullie voor het 
bedenken van een mascotte 
en/of een nieuw logo. De ont-
werpen zijn ondertussen bin-
nen, en we zijn danig onder de 
indruk. Hoe het nu precies ver-
der moet moeten we nog eens 
bekijken, dus geen paniek als 
het hierrond even stil wordt. 
We zijn jullie niet vergeten, we 
vragen enkel nog even geduld! 

Wordt jouw ontwerp 
ons nieuwe gezicht? 

mailto:sponsoring@damesbasketleuven.be
mailto:ledenwerving@damesbasketleuven.be
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Jaargang 1, editie 2 

Ook in 2011 wordt de traditie 

verdergezet: sport, ontspanning 

en team building bij een gezonde 

zeelucht en onder deskundige be-

geleiding. Mis ook deze editie niet 

en houd deze data nu al vrij! 

Meer informatie volgt later. 

24 - 27 augustus  

De 
Panne 
2011 

www.damesbasketleuven.be 

Basketstage voor alle jeugdploegen. Meer 
informatie bij het bestuur of op 

depanne@damesbasketleuven.be 

mailto:depanne@damesbasketleuven.be
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Notre Dame Demesmacre Leuven 

der mekaar kregen zij 
van Thierry en Kirsten 
deskundige uitleg over 
alles wat er in een wed-
strijd zoal gefloten 
wordt.  

Tijdens en na de wed-
strijdjes kon iedereen in 
de bar genieten van een 
cava of een wijntje die ook via de 
wijnactie te verkrijgen waren, en 
konden de hongerigen zich te goed 
doen aan de beroemde uiensoep of 
balletjes in tomatensaus (met dank 
aan Carla!). Ondertussen werden 
er ook duchtig hoodies gepast, 
want ook die waren die avond aan 
een zacht prijsje te bestellen. We 
hadden ze natuurlijk graag nog 
vóór de feesten onder uw kerst-
boom gekregen, maar door logis-
tieke problemen bij de leverancier 
is dit jammer genoeg niet gelukt. 

Wij vonden het alvast een geslaag-
de avond, en hopen van u hetzelf-
de! 

De sterren van de NBA zijn alle-
maal zwarte spelers, dus moeten 
de Pieten ook wel goede basketters 
zijn, dachten wij zo. En dus namen 
wij onze gsm en belden de Sint op 
zijn geheime nummer (dat wij na-
tuurlijk kennen dank zij onze goede 
connecties met de Kerstman), met 
de vraag of hij geen zin had om 
ook naar onze Clubavond te ko-
men. Was het nu de uiensoep, de 
balletjes in tomatensaus of de wijn, 
feit is dat de Heilige Man geen twee 
minuten moest nadenken om onze 
uitnodiging met beide handen aan 
te nemen! 

Toen de Sint die woensdagavond 
effectief in het Redingenhof aan-
kwam, bleek echter dat de Pieten 
er niet bij waren: zij moesten nog 
hard werken aan de pakjes die op 
6 december aan alle brave kindjes 
geleverd moesten worden. Maar 
niet getreurd, onze eigen Microben, 
Benjamins en Peanuts waren wel 
voorbereid, en in wedstrijdjes on-

Clubavond met Sint 

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 Sportieve Cel 

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 wil-
len hebben, wij zoeken het voor je uit.  

 
Alle opmerkingen, suggesties, verhalen, weetjes, vragen en hersenkron-

kels zijn altijd welkom op deleejup@damesbasketleuven.be.  

Teksten, foto’s, artikels, verha-
len, suggesties, tekeningen 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 hersen-
spinsels gerust door naar de-
leejup@damesbasketleuven.be, 
zodat wij het kunnen publice-
ren! 

Gezocht (2) 

http://www.damesbasketleuven.be
mailto:info@damesbasketleuven.be
mailto:deleejup@damesbasketleuven.be
mailto:leejup@damesbasketleuven.be

