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                                               CLUBMEDEDELING (16.11.2020) 
 

Beste spelers, coaches, ouders en vrijwilligers, 
 
Zoals beloofd wensen we jullie allen op de hoogte te houden van de evoluties m.b.t. de Covid-
maatregelen en de invloed die deze hebben op onze Club en het basket in het algemeen. 
 
In de loop van vorige week mocht het kernbestuur enkele beslissingen nemen m.b.t het 
verdere verloop van onze basketactiviteiten tot het einde van 2020 dewelke vrijdag jl. werden 
aangevuld en verduidelijkt door de VBL. 
 

A. U12 en jonger 

 

• Hervattingen trainingen vanaf maandag 16/11 

 

Ondertussen zullen alle betrokken ouders en spelers via de diverse Whatsapp groepen 

bericht hebben gekregen van de heropstart. 

 

Deze beslissing werd genomen na grondig overleg en na raadpleging van de Stad 

Kortrijk die eveneens deze beslissing volledig ondersteunt. 

 

Wij wensen iedereen wel nog eens met nadruk te wijzen op de strikte Covid-regels die 

blijven gelden en die ondertussen iedereen wel gekend zullen zijn. 

 

Mochten wij evenwel opmerken dat deze regels niet worden nageleefd of hiervan 

melding krijgen van coaches of JC dan zullen wij niet aarzelen om in het belang van 

iedereen de trainingen per direct opnieuw stil te leggen. 

 

Let op: sommige trainingslocaties werden gewijzigd! (zie hiervoor het bericht van uw 

JC of vraag voor de zekerheid nog eens na bij uw coach) 

 

• Geen wedstrijden t.e.m. 01/12 

 

Ondanks dat de VBL de mogelijkheid voorziet om vanaf deze week ook weer de 

wedstrijden op te starten heeft het kernbestuur besloten om hiermee nog even de 

Covid-evolutie af te wachten en zeker geen wedstrijden te voorzien tot 01/12, 

mogelijks kunnen deze hierna weer worden opgestart.  
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B. U14 tot Seniorploegen 

 

• Geen fysieke trainingen – wel digitale trainingen 

 

Zolang de overheidsmaatregelen blijven gelden kunnen geen fysieke trainingen 

worden ingepland vanaf U14 tot Seniorenploegen. 

 

Het Kernbestuur heeft evenwel gezocht naar een oplossing om toch zeker aan de 

Jeugdploegen een zekere structuur in trainingen aan te bieden alsook om contact te 

houden met jullie ploeggenoten en coaches. 

 

In overleg met de sportieve cel werd daarom besloten om voorlopig over te schakelen 

op digitale trainingen. Deze zullen uiteraard niet hetzelfde zijn als fysieke trainingen 

maar we hopen hiermee toch in enige mate jullie baskethonger wat te stillen tot de 

fysieke trainingen weer mogelijk zijn. 

 

Voor de praktische details zullen jullie worden bericht door jullie coaches. 

 

Voorlopig zal dit tot 13 december op deze manier dienen te gebeuren, hopelijk krijgen 

we evenwel snel duidelijkheid over de heropstart van de fysieke trainingen. 

 

• Annulatie competitie-en bekerwedstrijden in 2020 

 

Vrijdag jl. mocht de VBL mededelen dat er in 2020 geen wedstrijden meer zouden zijn 

voor U 14 t.e.m. Seniorploegen. 

 

In de loop van deze week zouden we bericht moeten ontvangen over hoe de 

heropstart in 2021 zal worden georganiseerd. 

 

Van zodra wij hieromtrent nieuws ontvangen laten wij niet na jullie hiervan op de 

hoogte te brengen. 
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We beseffen maar al te goed dat ook dit seizoen voor velen geen evidentie is gezien de 
maatregelen voortdurend wijzigen maar zoals jullie kunnen vaststellen doen wij al wat binnen 
onze mogelijkheden ligt om jullie zo gezond maar ook zo sportief mogelijk door deze situatie 
te loodsen. 
 
We zijn in ieder geval trots op hoe jullie allen omgaan met deze situatie en zich hierin echte 
Kortrijk Spurs teamplayers tonen! 
 
Tenslotte staan we er op ook nog eens onze sponsors te danken die ondanks alles als één blok 
achter ons blijven staan alsook danken wij de Stad Kortrijk die haar volledige medewerking 
verleent om de basketactiviteiten zo snel als mogelijk weer op te starten. 
 
Mochten jullie nog vragen hebben gelieve niet te aarzelen om ons te contacteren. 
 
 
 
Let’s Go Spurs ! 
 
 
 
Jan Allaert & Dany Cornelis                                            
Clubvoorzitters KORTRIJK SPURS                                   
 


