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195 clubs die deelnamen aan het Subsidieproject
203 clubs hebben een jeugdwerking
96% deelnameratio aan het Give & Go-subsidieproject

In 2018 werd, met dank aan Sport Vlaanderen, 325.000 euro verdeeld aan de clubs met een
jeugdwerking, in kader van het Jeugdsportproject. Daarvan werd ook nog eens 5.000 euro
aan de kant gezet voor clubs die op een innovatieve manier met hun werking bezig zijn.
Social Media Basketbal Vlaanderen
In 2018 startte Basketbal Vlaanderen met een Instagram-kanaal, een platform dat
ontzettend populair is bij jongeren en waar de federatie niet langer naast kan kijken.
Gegevens Social Media (per 02/01/2019):

10.875 likes

2.715 volgers

1.117 volgers

490 abonnees

Basketbal Vlaanderen maakt werk van een competitiehervorming bij de Jeugd
Vanaf seizoen 2019-2020 komt er een grondige hervorming van de jeugdcompetitie in
Vlaanderen, dat werd goedgekeurd op de Algemene Vergadering van november 2018.
Het idee achter de hervorming is simpel: een evenwichtigere competitie bij onze jeugd én
een goed gevulde kalender, zodat jonge spelers optimale leerkansen krijgen op het terrein.
Dit zowel op het hoogste niveau, als alle niveaus eronder. Tegelijkertijd willen we clubs
uitdagen om hun jeugdwerking nóg te verbeteren.
Ook in de bekercompetities voor jeugd wijzigen er enkele zaken. Zo streven we naar
uniforme regels doorheen de provinciale bekers, mag elke club maar 1 bekerteam per
bekercompetitie/niveau afvaardigen en wordt het aantal teams dat mag deelnemen aan de
Beker van Vlaanderen ook beperkt. De teams die zich kwalificeren voor de Beker van
Vlaanderen zullen niet mogen deelnemen aan de provinciale bekercompetitie.

Talent Day 2018
Op zaterdag 27 januari vond de Talent Day plaats in het Limburgse Beringen. De dag
waarop aanstormend basketbaltalent de kans krijgt om zich te meten met andere beloftevolle
spelers en speelsters.
Zo werden 43 U14-spelers verdeeld over vier ploegen, team Orange, team Yellow, team
Blue en team White. Ook 36 meisjes van de U14-leeftijd vormden 3 ploegjes van 12, team
Yellow, team Red en team Blue. Gedurende de hele dag namen de verschillende ploegen
het tegen elkaar op, met tussendoor twee infosessies van topsportcoördinator Sven Van
Camp.
Uiteindelijk toonde Team Blue zich bij de jongens de sterkste ploeg, door team Yellow in de
finale te verslaan met 84-81. Bij de meisjes won team Red als enige ploeg haar twee
wedstrijden.

Topsporttrainer Olivier Foucart wordt nu ook assistent bij de Lions

Het was een druk jaar voor coach Olivier Foucart: meestrijden voor de titel met BS
Waregem in TDM1, jongeren opleiden aan de topsportschool in Wilrijk en kersvers
assistent-coach bij de Belgian Lions.
Het gaat hard voor Olivier Foucart. De ondertussen 34-jarige Gentenaar is bezig aan zijn
vierde seizoen bij vaste waarde in Top Division One, Basket Waregem. Daarnaast is hij ook al
jaren toptrainer bij de jongens aan de topsportschool, maar 2018 zal hem vooral bijblijven als
het jaar waarin hij benoemd werd als assistent-coach bij de Belgian Lions. Samen met Frederic
Wilmot assisteert hij bondscoach Dario Gjergja in hun queeste naar een nieuwe EK-eindronde.
We babbelden even met Foucart over dit drukke jaar.
Dag Olivier, wat zal je voornamelijk bijblijven van 2018 in je jaar als trainer aan de
topsportschool in Wilrijk?
Olivier Foucart: “Zoals elk jaar zijn er weer heel wat positieve zaken gebeurd, alsook zaken
die nog beter kunnen. Nieuwe talentvolle spelers sloten aan in onze school en iedereen werkte
een jaar lang keihard om beter te worden. Anderzijds mogen we niet stilstaan, we moeten
streven naar vooruitgang op alle niveaus. Structureel werd naar mijn mening net te weinig
progressie gemaakt en moeten we nog meer durven investeren in topsport. Verder onthoud ik
de progressie van onder andere jongens als Haris Bratanovic en Vrenz Bleijenbergh. Haris
versierde een toptransfer naar Barcelona en Vrenz kreeg dan weer een profcontract bij
Antwerp Giants. Hopelijk grijpen ze deze kans met beide handen. Ook onze nationale
(jeugd)ploegen kwamen positief in het daglicht. De U18 Jongens behaalden een knappe
bronzen medaille in de B-divisie, de Belgian Cats schreven geschiedenis op hun EK en WK
met 6 speelsters uit de topsportschool en ook bij de Belgian Lions verzamelden ex-topsporters
Ordane Kanda en Bratanovic hun eerste caps.”

Wat is jouw visie op de huidige topsportwerking? Zijn er nog verbeterpunten?
“Bij topsport streef je elke dag naar verbetering. Qua mentaliteit kunnen we op alle niveaus
nog beter doen. Iedereen heeft wel die intentie, maar daar slagen we niet altijd in. Daarnaast
zijn we soms nog te bescheiden om bepaalde knopen door te hakken of heilige huisjes om te
stoten. Er moet soms iets meer creativiteit aan de dag gelegd worden. Elke training op de
school moet geëvalueerd worden met het doel om volgende keer beter te doen. Niet alleen
sportief, maar ook structureel. Stilstaan is achteruit gaan.”

“Onze sport is danig geëvolueerd naar het atletische aspect, maar
ik ben ervan overtuigd dat fundamentals en een goed stel hersenen
het altijd halen van brute kracht” – Olivier Foucart
Is er binnen topsport doorheen de jaren een evolutie in de werking merkbaar? Bepaalde
aspecten waar meer of minder de aandacht wordt op gevestigd?
“Wie met topsport bezig is, moet om competitief te blijven vanzelfsprekend mee zijn met de
verschillende trends in de sport, met innovatie, hogere eisen, … Je moet de beste willen zijn
in wat je doet en de manier waarop je het doet. Anderzijds blijven een aantal zaken doorheen
de jaren van cruciaal belang. Bijvoorbeeld voetenwerk, of de meest eenvoudige fundamentals.
Onze sport is danig geëvolueerd naar de atletische componenten, maar ik blijf er van overtuigd
dat fundamentals, skills en een goed stel hersenen het altijd halen van brute kracht. Verder
zijn er geen vaste posities meer in het basketbal. De klassieke 3 posities (guard, forward en
center), zijn opengetrokken naar 5 spots. Een moderne center moet vandaag de dag een
driepuntshot bezitten en een spelverdeler moet kunnen dunken. Een perimeterspeler zonder
shot heeft quasi geen toekomst meer in het basketbal, tenzij hij over extreme kwaliteiten
beschikt om dat te compenseren. Basketbal is en blijft één van de meest tactische sporten ter
wereld. Kan je zowel fundamentals, brains en atletisch vermogen combineren en ten volle
benutten, dan ben je een topper.”
En wat met de kwaliteiten van de jeugdspelers? Evolueren die?
Zijn spelers op vandaag anders gevormd of getalenteerder?
“Daar valt wel degelijk een evolutie te bespeuren, maar daarom niet altijd een positieve naar
mijn mening. Er wordt minder aandacht besteed aan basiszaken, net omdat het atletische
aspect zo belangrijk is geworden. Qua talent is er weinig verschil vergeleken met vroeger, wel
over de manier waarop dat talent wordt ontwikkeld. De leefwereld van de jongeren ziet er ook
een pak anders uit dan vroeger. De maatschappij brengt met zich mee dat jongeren vandaag
de dag veel meer aan hun hoofd hebben. Er zijn veel meer opties en er kan sneller geshift
worden tussen verschillende zaken, maar dat gaat ook gepaard met extra uitdagingen en meer
druk. Topsport is in dit verhaal niet zomaar voor iedereen weggelegd.”
Even iets anders dan: wat was je reactie toen je werd benoemd als assistent-coach van
Dario Gjergja en de Belgian Lions?
“Ik was toen, en vandaag nog steeds, heel erg vereerd en nederig met deze keuze. Ik zie het
als een enorme kans om bij te leren als jonge coach en mijn steentje bij te dragen waar nodig.
Samenwerken met een coach als Dario Gjergja en de hele coaching staff van de Belgian Lions
is een hele eer en iets wat ik absoluut nooit als vanzelfsprekend zal beschouwen.”

Hoe zie je jouw rol als assistent-coach bij de Lions?
“In de eerste plaats maak ik deel uit van de staff en sta ik ten dienste van de coach en de
spelers. Uitvoeren van opgelegde taken, ondersteuning van de coach, alles in functie plaatsen
van de spelersgroep en mee helpen bouwen aan een positief traject voor onze Lions, dat is
mijn voornaamste rol. Het draait absoluut niet om mij, maar enkel het team, de spelers en de
resultaten zijn belangrijk. Coach Gjergja geeft daarbij voldoende vrijheid, zodat elk lid van de
staff zijn plaats kan vinden.”
Hoe schat je de kansen op een nieuwe EK-deelname in?
“Het is de doelstelling om het EK te halen, maar het lijkt me uitgesloten dat dit vanzelf zal gaan.
We moeten alleszins geloven in onze kansen en alles doen om daarin te slagen. Coach
Casteels en zijn staff hebben de afgelopen 13 jaar fantastisch werk geleverd en onze nationale
herenploeg opnieuw op de kaart gezet. Het is aan ons om hier een verlengstuk aan te breien
en met dezelfde gedrevenheid verder te bouwen aan de toekomst. Het eerste deel van onze
opdracht is reeds volbracht, met groepswinst in de pré-qualifiers. De echte
kwalificatiecampagne gaat nu van start in november 2019. Het zou fout zijn om op de zaken
vooruit te lopen, maar stap per stap werken is de enige juiste manier.”

“Ik heb heel veel bewondering voor basketbalcoaches Obradovich
en Popovich, maar even goed voor voetbaltrainer Pep Guardiola of
volleybalcoach Vital Heynen” – Olivier Foucart
Heb je persoonlijke voorbeelden als coach?
“Ik heb er heel wat, zowel binnen het basketbal als uit andere sporten. Ik ben er ook van
overtuigd dat je van iedereen iets kan leren, zo sta ik als coach in het leven. Als speler heb ik
steeds uitstekende coaches en mentoren gehad, waar ik stuk voor stuk uit geleerd heb. Voor
basketbalgoeroes Obradovich en Popovich heb ik enorm veel bewondering, maar even goed
voor voetbaltrainer Pep Guardiola of volleybalcoach Vital Heynen. Het hoeft niet immer over
het inhoudelijke te gaan, maar ook de passie, menselijke waarden en manier waarop kunnen
heel verrijkend zijn.”
Tot slot: waar reikt jouw ambitie als coach?
“Ik ben uiteraard heel erg ambitieus, maar sta evenwel met beide voeten op de grond. Ik heb
de ambitie om op het hoogste niveau in België te coachen en droom zoals iedereen natuurlijk
ook van het buitenland. Dromen mag en moet zelfs, zolang je de realiteit niet uit het oog
verliest. En de realiteit is dat ik op dit moment bij een topclub in Top Division One zit en reeds
een titel en enkele finales behaalde, maar desondanks nog elke dag bijleer. De realiteit is ook
dat ik elke dag keihard werk om beter te worden en om mezelf te ontwikkelen. Als ooit een
club uit de hoogste divisie interesse toont, zal ik klaar zijn om het beste van mezelf te geven.”
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Top Division Men One 2018
In jaargang 2017-2018 gingen we op zoek naar een opvolger voor Gent Hawks, die het jaar
voordien met 2-0 te sterk was voor Waregem. Net die ploeg van coach Olivier Foucart startte
het best aan het seizoen. Na vijf speeldagen was het de enige overgebleven ploeg met het
maximum van de punten. De revelaties van de seizoensstart waren Soba Antwerpen en
nieuwkomers Neufchateau en Spirou Charleroi B, die hun start niet hadden gemist.
Ne de heenronde stootte Oxaco de Waregemse garde van de troon voor de leidersplaats in
TDM1, terwijl titelhouder Gent Hawks problemen kende en met een 5 op 13 in de kelder van
het klassement bleef hangen. Op de allerlaatste plaats stond Houthalen, die amper één
wedstrijd kon winnen.
Ploeg van de terugronde, was ongetwijfeld Gembo Borgerhout, die na de leidersplaats van
Oxaco na een winning-streak kon afsnoepen. Ook Melco Ieper deed het een pak beter dan
het seizoen voordien, met onder andere winst in de Beker van Vlaanderen en een tijdelijke
tweede plaats in het klassement. Gent Hawks won zes wedstrijden op een rij en Waregem
liet na zijn blitzstart een reeks van zes nederlagen op een rij zien. Waalse clubs Ninane en
Neufchateau vielen uiteindelijk te licht uit en namen de laatste plaatsen in.
Eindstand Reguliere seizoen
1. Gembo Borgerhout (20-6)
2. Oxaco Boechout (19-7)
3. BS Waregem (16-10)
4. Spirou Charleroi B (15-11)
5. Gent Hawks (15-11)
6. Melco Ieper (15-11)
7. Duva Gistel-Osstende (14-12)
8. Soba Antwerpen (14-12)
9. Royal IV Brussel (11-15)
10. Basics Melsele-Beveren (11-15)
11. Cuva Houthalen (9-17)
12. Antwerp Giants B (9-17)
13. BC Ninane (7-19)
14. Neufchateau (7-19)
Uiteindelijk gingen we met Gembo, Oxaco, Waregem, Spirou B, Gent Hawks, Melco Ieper,
Duva Gistel-Oostende en Soba Antwerpen de Play-offs in. Houthalen trok de stekker uit zijn
eerste ploeg en Ninane en Neufchateau daalden naar TDM2.
In die play-offs zorgde Duva Gistel-Oostende voor een klein mirakel. De quasi volledige
U21-ploeg van coach Sam Rotsaert startte als absolute underdog aan de Playoffs, maar in
de eerste ronde schakelde het outsider voor de titel, Oxaco Boechout uit in drie wedstrijden.
Daarna was het in de halve finales in drie wedstrijden te sterk voor Waregem. Ook in de
finale tegen Gembo Borgerhout startte Duva als een outsider, maar opnieuw bleek de
kustploeg te sterk voor hun tegenstander, het werd 2-0.
Zo kregen we met Duva Gistel-Oostende een heel verrassende kampioen in Top Division
Men One, na een bijzonder aangenaam seizoen.

Play-Offs
1/4e finales
Gembo Borgerhout – Soba Antwerpen: 2-0
Oxaco Boechout – Duva Gistel-Oostende: 1-2
BS Waregem – Melco Ieper: 2-0
Spirou Basket B – Gent Hawks: 0-2
Halve Finales
Gembo Borgerhout – Gent Hawks: 2-0
BS Waregem – Duva Gistel-Oostende: 1-2
Finale
Gembo Borgerhout – Duva Gistel-Oostende: 0-2
Erelijst
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Basket Bree
De Westhoek Zwevezele
Kangoeroes Boom
Gembo Borgerhout
Gembo Borgerhout
Bent Schoenen Waregem
Gembo Borgerhout
Bent Schoenen Waregem
Gent Hawks
Duva BC Gistel-Oostende

Top Scorers TDM1
1.
2.
3.
4.
5.

Simon Buysse (Duva)
Robin Spaens (Melco)
Joren Vermoesen (Hawks)
Bart Maesen (Houthalen)
Nick Celis (Oxaco)

18.8
17.8
17.6
17.5
16.8

Top Division Women One 2018
Ook in jaargang 2017-2018 was het de grote vraag wie viervoudig kampioen Castors Braine
ook maar een beetje het vuur aan de schenen kon leggen.
Drie ploegen startten uitstekend aan het seizoen, met Kangoeroes Willebroek, Sint-Katelijne
Waver en Castors Braine, die geen steek lieten vallen na vijf wedstrijden. Onderaan konden
Laarne, Gentson en Pepinster dan weer nog geen zege laten optekenen.
Ook verder in het seizoen draaide het vooral uit in een strijd op twee fronten, met Castors
Braine dat op cruise-control speelde en geen enkele steek liet vallen en daarnaast een
spannende strijd voor de tweede plaats, met SKW, Waregem, Kangoeroes en Namur die
allemaal op één wedstrijd van elkaar finishten.
Onderaan vermeed Deerlijk nipt de Play-Downs, waarin Verviers Pepinster en Basket
Willebroek uiteindelijk de neerwaartse beweging maakten.

Eindstand Reguliere seizoen
1. Castors Braine (22-0)
2. Sint-Katelijne Waver (16-6)
3. Belfius Namur (16-6)
4. Kangoeroes Willebroek (16-6)
5. Declercq Stortbeton Waregem (15-7)
6. Spirou Charleroi (13-9)
7. Liège Panthers (10-12)
8. Dynamite Deerlijk (7-15)
9. Jeugd Gentson (6-16)
10. Basket Willebroek (5-17)
11. Verviers Pepinster (3-19)
12. Upkot Sparta Laarne (3-19)
In de Play-Offs staken er twee ploegen met kop en schouders bovenuit, namelijk Castors
Braine en Sint-Katelijne Waver. Beide ploegen sweepten hun weg naar de finale, waarin
Castors met 2-0 zijn vijfde opeenvolgende titel mocht vieren.
Play-Offs
Round 2A
1.
2.
3.
4.

Castors Braine (6-0)
Kangoeroes Willebroek (4-2)
Spirou Charleroi (2-4)
Dynamite Deerlijk (0-6)

Round 2B
1.
2.
3.
4.

Sint-Katelijne Waver (6-0)
Belfius Namur (4-2)
Liège Panthers (1-5)
DS Waregem (1-5)

1/2e Finale
Sint Katelijne Waver – Kangoeroes Willebroek: 2-0
Castors Braine – Belfius Namur: 2-0
Finale
Castors Braine – Sint-Katelijne Waver: 2-0
Erelijst
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Dexia Namur
Sint-Katelijne Waver
DS Waregem
Crack Blue Cats Ieper
Belfius Namur Capitale
Castors Braine
Castors Braine
Castors Braine
Castors Braine
Castors Braine

Top Scorers TDW1
1.
2.
3.
4.
5.

Celeste Trahan-Davis
Laure Resimont
Anete Steinberga
Ronni Williams
Becky Massey

17.7
17.6
16.2
16.2
16.1

Eindstanden Top Division Men Two 2018
Top Division Men 2A
1. Basket Sijsele (22-4)
2. Latem De Pinte (19-7)
3. NBC Alsavin Belgrade (18-8)
4. BBC Oostkamp (17-9)
5. United Basket Woluwé (16-10)
6. BBC Falco Gent (15-11)
7. Bavi Vilvoorde (15-11)
8. US Lambusart (12-14)
9. RPC Anderlecht (11-15)
10. Kortrijk Sport CB (10-16)
11. Stella Artois Leuven Bears B (9-17)
12. BC Duva Gistel-Oostende B (9-17)
13. BBC Loyers (7-19)
14. Belfius Mons-Hainaut B (2-24)
Top Division Men 2B
1. Croonen Lommel (21-5)
2. Basket Willebroek (17-9)
3. Guco Lier (16-10)
4. BT Hasselt (16-10)
5. Kontich Wolves (16-10)
6. Fellows Ekeren (16-10)
7. Mailleux Comblain (14-12)
8. Finas Geel (13-13)
9. Basket Tongeren (12-14)
10. Casino De Spa (11-15)
11. Point Chaud Sprimont (11-15)
12. Esneux St. Michel (8-18)
13. Fera Basket Bornem (6-20)
14. BC Sainte-Walburge (5-21)

Simon Buysse en BC Duva Gistel-Oostende pakken in 2018 de titel in TDM1

Van een verrassing gesproken. Duva Gistel-Oostende, die als 7e in het klassement de
Playoffs inging, pakte de scalp van topfavorieten Oxaco Boechout, Basket Waregem en
Gembo Borgerhout, op weg naar de eerste titel in de clubgeschiedenis. En dat met een
ploeg die quasi volledig uit U21-spelers bestaat. Een waar huzarenstukje dus.
Eén van de protagonisten van de kustploeg, was Sijselenaar Simon Buysse. De 21-jarige
scherpschutter was de spilfiguur in aanval en bracht ook ervaring in de piepjonge bende van
Sam Rotsaert. Zo zette Buysse zijn eerste basketpasjes bij de jeugd van Basket
Damme/Sijsele, om daarna als 17-jarige seniorspeler voor Oostkamp in derde nationale aan
te treden. Even later kwam Mons-Hainaut aankloppen en Buysse speelde even met een
dubbele licentie in Henegouwen. Daarna ging het echter richting de kustlijn. “Nadat ik mezelf
had uitgekocht in Mons, was het de bedoeling om opnieuw in TDM1 te gaan spelen”, zegt
Buysse. ‘Plots kreeg ik telefoon van Sam (Rotsaert, nvdr.) en daarna ging het eigenlijk snel.
Na een gesprek met hem en Dario Gjergja was de keuze rap gemaakt. Ik kon in TDM1
spelen en kreeg de kans om mee te trainen bij het grote Oostende. De visie van de ploeg
was bovendien heel duidelijk: door individueel progressie te maken, zouden we als ploeg ook
veel beter draaien en dat is dus ook gebleken.”
Individuele Progressie
Duva Gistel-Oostende startte zoals elk jaar als een verre outsider voor de titel. Een ploeg vol
jonge leeuwen waar je wel wekelijks rekening mee moet houden, maar geen échte favoriet
voor de titel. “In het begin van het jaar was er geen vooropgesteld doel”, herinnert Buysse
zich. “Laat ons zeggen dat het voornaamste streefdoel de progressie van elke individuele
speler was. De Playoffs halen was iets wat binnen de spelersgroep wel een
gespreksonderwerp was. In die spelersgroep was ik de nestor, samen met leeftijdsgenoot
Mattias Palinckx. De seizoensstart was voor ons een beetje zoeken, want we moesten het
ook stellen zonder sterkhouder Tim Lambrecht en hadden minder rotatiemogelijkheden.

Persoonlijk probeerde ik ervoor te zorgen dat iedereen in het spelletje betrokken was.
Naarmate het jaar vorderde, ging dat steeds beter. Verder deed ik absoluut niets speciaal,
enkel keihard werken. Op die manier wou ik de toon zetten, zodat dit een maatstaf werd voor
de hele ploeg.”

“De puzzel paste perfect, ik voelde me goed bij Duva en er was een
perfecte verstandhouding met de spelers en de coach” – Simon Buysse
Tijdens het reguliere seizoen staken de jongens van Sam Rotsaert er niet bepaald bovenuit.
Zo stonden ze halverwege de competitie nog op de negende plaats, met 6 zeges en 7
nederlagen. De ploeg werd echter beter naarmate de competitie vorderde en met 8 zeges en
5 nederlagen, werd een sterke tweede ronde neergezet. Zo werd de zevende stek in de
Playoff-race bemachtigd en Buysse sloot het seizoen af als topschutter in Top Division Men
One, met gemiddeld bijna 19 punten per wedstrijd. “Ik had absoluut geen topschutterstitel
verwacht”, zegt hij. “Het was een samenloop van omstandigheden die daarvoor zorgde. De
puzzel paste perfect. Ik voelde me goed bij Duva, er was een goede verstandhouding met de
coach en de spelers, … Mijn grootste ambitie was om opnieuw spelplezier te vinden na een
moeilijk jaar in Mons en mede daardoor wou ik me ook bewijzen.”
All The Way
“De Playoffs halen was echt wel onze bedoeling. Zeker toen Tim Lambrecht zich opnieuw bij
de ploeg voegde, stonden we heel sterk. We hadden bovendien niets te verliezen op dat
moment. Mensen hadden ons in het begin van het seizoen getipt als mogelijke zakker, dus
voor ons was de missie al geslaagd. Ik herinner me wel nog een moment in een videosessie,
vlak voor de Playoffs. Die startte anders dan andere, toen coach Sam op de man af vroeg of
we tevreden waren met het behalen van de Playoffs. Hij zei dat we het verdienden na een
jaar hard werken, maar ook dat we nog niet tevreden mochten zijn. Toen vroeg hij me hoe
ver ik wilde geraken – ik zei: zo ver mogelijk – ‘All the way’ dus? Vanaf dan begon het geloof
ook in de kleedkamer te groeien en het was de start van een paar speciale weken.
Gistel-Oostende opende in de eerste ronde tegen Oxaco Boechout, de ploeg van
sterkhouder Nick Celis, die bovendien het thuisvoordeel in handen had. “Onze eerste
wedstrijd in Oxaco was een speciaal geval. We wonnen met een NBA-score van 102-106,
puur op adrenaline. We dachten dat we al in de finale zaten (lacht). Een slechte thuismatch
zorgde ervoor dat we nog eens moesten terugkeren naar Oxaco. Die belle is volgens mij de
belangrijkste geweest van heel de Playoffs. Het was wederom een offensief spektakel langs
beide kanten, maar wij oogden efficiënter en frisser.” Buysse finishte met 30 punten en 7
rebounds in die derde wedstrijd en zo speelde Duva de halve finale tegen Waregem. “Tegen
Waregem kregen we eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal. De eerste match spelen we top
en winnen we zowaar op Waregem, maar de tweede wedstrijd verliezen we thuis, door een
hele sterke Brecht Guillemyn. In de beslissende wedstrijd wonnen we wel weer overtuigend,
wat ons in de finale bracht tegen Gembo Borgerhout. Derde keer, goede keer, want deze
keer wonnen we opnieuw in Gembo, maar konden we het thuis wel afmaken.”
Okapi Aalstar
Zo pakte Duva Gistel-Oostende de eerste titel in de clubgeschiedenis en won Oostende
zowel de titel in de Euromillions League, als met hun satellietploeg in Top Division One. Een
unicum. “Het gaf een fantastisch gevoel. We speelden eens voor een volgeladen
sportcentrum, terwijl we anders voor onze ouders spelen. Spelers van de eerste ploeg
kwamen ons aanmoedigen en tal van mensen stonden rond het veld. Op mijn palmares staat
deze zege absoluut op nummer 1.”

“Op mijn palmares staat de titel in Top Division One absoluut op nummer
1” – Simon Buysse
Na het seizoen met een gouden randje bij Gistel-Oostende kwam het grote Okapi Aalstar
Simon Buysse bij Oostende wegplukken. De forward steekt niet onder stoelen of banken dat
hij heel wat te danken heeft aan coach Sam Rotsaert. “Ik ben nog niemand tegengekomen
die niet graag met hem samenwerkt. Hij staat altijd voor je klaar, om extra te trainen, maar
even goed om problemen te bespreken of te helpen met studeren. Hij zorgt zelfs voor de
taping van de spelers. In mijn ogen was de grootste reden voor het winnen van de titel, de
verdienste van de coach om de individuele agenda’s aan de kant te schuiven en ervoor te
zorgen dat er een gezamenlijk doel was. Voor mij was het altijd de bedoeling om terug naar
de hoogste afdeling te gaan en met Aalst had ik een goede club gevonden. Momenteel
kennen we echter wel een moeilijk seizoen. Veel nieuwe en jonge spelers vervoegden de
ploeg, waardoor het stroef begon. Ondertussen zijn er enkele aanpassingen doorgevoerd en
loopt het steeds beter, ook voor mezelf. Ik begon het seizoen met een 0 op 13 van achter de
driepuntlijn, iets wat me nog nooit eerder overkwam. Ik geloof dat dat een deel van de
aanpassing naar eerste nationale was, want nu is de shooting slump volledig achter de rug
en is het vertrouwen terug”, besluit Buysse.
Foto
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Belgian Lions willen na een bewogen jaar naar een nieuw EK

Het was een bewogen jaar voor de Belgian Lions. Na uitschakeling in de groepsfase van
Eurobasket 2017, trachtten de Lions zich te kwalificeren voor het
Wereldkampioenschap van 2019 in een groep met Frankrijk, Rusland en BosniëHerzegovina.
Eind 2017 werden de eerste twee kwalificatiewedstrijden in de groep verloren. Thuis tegen
Frankrijk verloren onze Lions met 59-70 en in Rusland schoten de Belgen net te kort, ondanks
een sterke wedstrijd, met 76-69.
De opdracht was om absoluut de laatste plaats in de poule te vermijden, want in dat geval
waren de Lions veroordeeld tot de pré-kwalificaties voor Eurobasket 2021. De
kwalificatieronde vóór de kwalificatieronde zeg maar.
In februari trokken de troepen van coach Casteels voor window 2 naar Bosnië-Herzegovina
en Frankrijk, op zoek naar een overwinning. In een Bosnische heksenketel streden de Lions
lang mee voor de zege, maar in de slotfase waren de Bosniërs toch net iets uitgekookter en
wonnen ze met 72-70. Een aantal dagen later waren de Lions ook een maatje te klein voor
zuiderbuur Frankrijk. In Nancy werd verloren met 64-49, waardoor de Lions met 0 op 4 alleen
als laatste in de groep achterbleven.
Toen ook thuis tegen Rusland met zware 66-84 cijfers de boot werd ingegaan, waren de
Lions jammer genoeg zeker van een laatste plaats in de poule. De erewedstrijd tegen
Bosnië-Herzegovina werd wel gewonnen met 79-77, dankzij 20 punten van Sam Van
Rossom én Vincent Kesteloot.

Coach Casteels neemt na 13 jaar afscheid van de Lions
De zege tegen Bosnië was meteen ook het laatste wapenfeit van bondscoach Eddy Casteels.
De Mechelaar stond 13 jaar aan het hoofd bij de Lions en leidde onze nationale ploeg naar
vier opeenvolgende Europese Kampioenschappen in 2011, 2013, 2015 en 2017.
Even later werd de nieuwe bondscoach bekend gemaakt in de persoon van Dario Gjergja. De
Kroatische coach van BC Oostende nam ook twee nieuwe assistent-coaches met zich mee,
in Fréderic Wilmot (Spirou B) & Olivier Foucart (Waregem).
De nieuwe staff mocht meteen aan zijn eerste opdracht beginnen, namelijk de pré-kwalificaties
voor het Europees Kampioenschap van 2021. Onze Lions waren ingedeeld in een groep met
Portugal en Ijsland. Groepswinst was een must, want enkel de winnaar ging door naar de
laatste kwalificatieronde voor het EK.
De eerste partij tegen Portugal was meteen een thriller, want pas helemaal aan het einde van
de wedstrijd konden de Lions de zege veilig stellen: 66-65. Ook in Ijsland liet de nationale
garde geen steek vallen. Na een sterk tweede en vierde quarter werd gewonnen met 66-79,
goed voor een twee op twee. Toen ook de wedstrijd in Portugal winnend werd afgesloten, was
de ploeg van coach Gjergja zeker van een ticket voor de EK-kwalificatieronde. België won met
60-70. De wedstrijd tegen Ijsland vormt dus slechts een formaliteit.

Historische vierde plaats voor de Belgian Cats op het WK

Onze Belgian Cats hebben geschiedenis geschreven op het Wereldkampioenschap in
Tenerife. De ploeg van bondscoach Philip Mestdagh knokte zich op grandioze wijze tot
in de halve finales van het tornooi, vooraleer onderuit te gaan tegen de uiteindelijke
wereldkampioen, de Verenigde Staten. Finaal werd het een vierde plek voor onze Cats.
Onze Cats waren ingedeeld in een groep met Puerto Rico, Japan en Europees Kampioen
Spanje. Puerto Rico was het zwakkere broertje in de groep en in de openingswedstrijd konden
onze Cats meteen eens uitpakken. Na een onwaarschijnlijke eerste helft, 6-48, was de toon
voor een fantastisch WK gezet. Uiteindelijk wonnen de Cats hun eerste partij met 36-86.
In de tweede poulewedstrijd nam België het op tegen Japan, de kampioen van Azië, in een
partij die zou uitdraaien in een nagelbijter. Japan kon rekenen op een sterke Takada en aan
de rust stond het 32-35 voor. Na de pauze bleef Japan rake driepunters schieten, maar een
Belgische comeback zorgde voor de 68-68 na 40 minuten. In de verlengingen waren de
Japanse sterkhouders onze Cats net te slim af en kon Japan nét een overwinning uit de brand
slepen: 75-77.
In de derde en laatste poulematch werd Europees kampioen Spanje voorgeschoteld. Onze
Cats hadden een overwinning met zeven punten of meer nodig voor groepswinst en dus
rechtstreekse kwalificatie voor de laatste 8 van de wereld. België startte enorm gedreven en
zowel in aanval als verdediging ging het de Cats voor de wind. Na de rust (39-32) viel de motor
bij de Spanjaarden plots stil en daar maakten Emma Meesseman en co. gretig gebruik van:
51-40 en 61-46.
De Spanjaarden, die zich een nederlaag met zeven punten richting groepswinst konden
permitteren, lieten echter niet begaan en na een remonte flikkerde er één seconde van het
einde een 70-63 tussenstand op het scorebord.
De winst lag wel vast voor de Cats, maar de kwalificatie voor de top 8 van de wereld niet. Na
een schitterende assist van Julie Allemand scoorde Emma Meesseman evenwel on the buzzer
de korf van de kwalificatie! Opluchting en vreugde alom!

Eenmaal bij de top 8 voelden de Cats zich volledig in hun sas. In de kwartfinale speelde België
tegen onze zuiderburen, Frankrijk. De prestatie tegen de Fransen kan ingekaderd worden als
één van de beste matchen uit de geschiedenis, want in een spetterende eerste helft met
wervelend basketbal kregen de Fransen een oplawaai van 53-31. Les Bleus speelden in de
tweede helft beter mee met de Cats, maar het kwaad was al geschied. België schakelde
Frankrijk uit met 86-65 cijfers en stootte door naar een duel met de VS in de halve finales.
In dat droomduel met de VS trok België die uitstekende lijn gewoon door: na 26-21 en 13-19
quarterstanden, moest de ploeg van coach Mestdagh maar één puntje toegeven aan de rust:
39-40. In een sterk derde quarter (18-33) legde het Dream Team via Diana Taurasi de basis
voor de overwinning, maar ons eigen Dream Team liet zich niet naar de slachtbank leiden en
verloor uiteindelijk met 77-93.
Tot slot speelden de Cats de wedstrijd voor een bronzen medaille, opnieuw tegen Spanje.
Ondanks een opnieuw verbluffende Emma Meesseman, moesten onze Cats deze keer het
onderspit delven tegen de Spanjaarden.
Dikke chapeau voor onze nationale basketbalvrouwen, die met een vierde plaats op het WK
voor de beste prestatie ooit zorgden. Tokio 2020, here we come! “Het is een historische
topprestatie voor het Belgische basketbal, maar vooral ook vanwege de manier waarop, met
enorme intensiteit en veel maturiteit”, klinkt het bij bondscoach Mestdagh.
Emma Meesseman verdiende met gemiddeld 18.5 punten en 10.7 rebounds een plekje in de
All-Star 5 van het tornooi. “We hebben getoond dat we van niemand bang moeten zijn en we
hebben vooral genoten van dit WK”, besluit Emma Meesseman.

Resultaten Nationale Jeugdploegen

U20 Lions
(Foto’s: http://www.fiba.basketball/europe/u20b/2018/team/Belgium/)
•

8e plaats in de B-divisie

U18 Lions
(Foto’s: http://www.fiba.basketball/europe/u18b/2018)
•

3e plaats in de B-divisie

U16 Lions
(Foto’s: http://www.fiba.basketball/europe/u16b/2018/team/Belgium)
•

9e plaats in de B-divisie

U20 Cats
(Foto’s: http://www.fiba.basketball/europe/u20women/2018/team/Belgium)
•

10e plaats in A-divisie

U18 Cats
(Foto’s: http://www.fiba.basketball/europe/u18women/2018/team/Belgium)
•

5e plaats in A-divisie

U16 Cats
(Foto’s: http://www.fiba.basketball/europe/u16women/2018/team/Belgium)
•

13e plaats in de A-divisie

