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                       CLUBMEDEDELING IVM CORONAVIRUS (12.10.2020) 
  
                    Tijdelijke opschorting seizoen 2020-2021 vanaf U14 
 
 
Beste Ouders, spelers en vrijwilligers, 
 
 
Ondertussen zullen jullie allen de berichtgeving in de media gelezen hebben waarin de 
Vlaamse Minister van Sport in overleg met de diverse sportbonden heeft beslist om vanaf 
woensdag 14.10 een verbod op te leggen voor indoorsporten waarbij de 1,5 meter-regel niet 
kan worden gegarandeerd.   
 
Ook basketbal valt helaas onder dit verbod en dit vanaf de leeftijdscategorie U14 t.e.m Fanion. 
 
De beslissing van de Minister houdt in dat er sowieso  vanaf woensdag as. geen enkele 
competitie en/of bekerwedstrijden meer worden gespeeld en er tot nader order eveneens 
geen enkele groepstrainingen met contact meer worden gehouden vanaf de 
leeftijdscategorie U14 t.e.m. de Fanionploegen. 
 
De Vlaamse Minister laat weten dat deze maatregel minstens tot 09.11 zal blijven gelden en 
nadien zal worden geëvalueerd. 
 
Concreet betekent dit het volgende: 
 

1. Trainingen Fanion 
 
Wat mogelijke contactloze trainingen vanaf woensdag voor de Fanionploegen betreffen zal 
hier woensdag worden over gecommuniceerd nu wij het resultaat van de bondsbeslissing van 
dinsdag as. wensen af te wachten. 

 
2. Contactloze trainingen U14 t.e.m. U21 

 
Zolang de Stad Kortrijk toelaat om hun zalen verder te gebruiken onder deze richtlijnen zal 
vanaf woensdag as. enkel contactloos mogen getraind worden voor de categorieën U14 t.e.m. 
U21 en dit volgens het normaal trainingsschema. 
 

3. Trainingen en wedstrijden onder U14 ( U12, U10, U8 en recrutering ) toegelaten 
 
Alle categorieën onder U14 mogen tot nader order wel trainen en wedstrijden blijven spelen, 
voor hen wijzigt er aldus niets met enige feit dat zowel kleedkamers als douches absoluut 
verboden terrein zijn. 
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We begrijpen maar al te goed de ontgoocheling van velen onder jullie, ook voor ons als 
Bestuur was dit het scenario dat we ten alle koste wensten te vermijden en waarvoor we ook 
de uiterste inspanningen van jullie hebben gevraagd op en naast het veld om dit te vermijden. 
 
Maar anderzijds kunnen we de huidige realiteit niet ontkennen en blijft jullie gezondheid voor 
ons nog de topprioriteit zodat er inderdaad geen andere keuze blijft dan de richtlijnen van de 
Overheid strikt op te volgen. 
 
We zouden jullie enorm graag perspectief kunnen geven om op korte termijn terug full time 
te kunnen basketten en wedstrijden te spelen maar aangezien wij eveneens met meer vragen 
dan antwoorden zitten en de situatie letterlijk dagelijks wijzigt is dit op vandaag onmogelijk. 
 
Het heeft dan ook weinig zin uw Coach, Jeugdcoördinator of Bestuur te overladen met vragen 
nu zij ook geen zicht hebben op de toekomstige evolutie. 
 
Het is evenwel onze intentie om jullie steeds op de hoogte te houden van zodra er iets wijzigt 
en ieder geval woensdag as., na het geplande overleg tussen de basketbalbond, zullen we 
jullie een nieuwe Update geven. 
 
Tenslotte staan wij er op om iedereen van harte te danken die zich dit korte seizoen al met 
volle overgave heeft ingezet voor de Kortrijk Spurs en hun best heeft gedaan om alle 
richtlijnen zo nauwkeurig mogelijk na te leven ! 
 
Zorg vooral voor elkaar en uiteraard  hopen we jullie zo snel mogelijk terug te zien op onze 
Kortrijkse basketvelden ! 
 
 
Let’s Go Spurs ! 
 
 
Jan Allaert Dany Cornelis 
Clubvoorzitter Clubvoorzitter 
0498.10.76.11 0496.59.37.22 


