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                                HEROPSTART TRAININGEN BOVENBOUW 
                         
Beste spelers, coaches en ouders, 
 
Ondertussen zijn we in de laatste fase gekomen van dit vreemde “Corona” seizoen. 
 
We beseffen maar al te goed dat velen onder jullie het basket maar nog meer de ploeg gemist 
hebben dit seizoen. Daarom hebben de sportieve cel en het kernbestuur beslist om de 
komende weken, gezien de aangekondigde versoepelingen, de trainingen weer op te starten 
en dit t.e.m. woensdag 19.05.  
 

A. Onderbouw ( Recrutering t.e.m. U12) 
 
Onderbouw blijft verder trainen volgens het trainingsschema zoals op vandaag en dit 
t.e.m. woensdag 19.05. 
 

B. Bovenbouw (U14 t.e.m. U21) 
 
1. 26.04 t.e.m.30.04: “Goodbye” Practices  

 
In deze week kunnen de ploegen in hun huidige samenstelling hun laatste 
buitentrainingen organiseren. Wij willen hiermee de coaches en de spelers de kans 
geven om nog een laatste keer samen te komen en op gepaste wijze afscheid te 
nemen van elkaar en van de coach. 

 
 Jullie zullen ten laatste dit weekend bericht ontvangen van jullie coaches waar en  
                    wanneer de trainingen zullen doorgaan. 
 

2. 03.05 t.e.m. 19.05: “Try out” Practices  
 
Omdat we een vroege en goed voorbereide start willen nemen met het seizoen 
“21-“22 zullen we de maand Mei als “Try Out” maand gebruiken om onze Sportieve 
Staff in staat te stellen een update te maken van de spelers aan de hand van 
specifieke trainingen gericht op volgend seizoen. 
 
De concrete planning hiervoor zullen jullie ontvangen midden volgende week. 
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                    BEKENDMAKING PLOEGINDELING ’21-‘22 

 
 
 
Uiteraard hopen wij met jullie mee dat het seizoen ‘21’-’22 terug een normaal verloop zal 
kennen en we ons weer volledig kunnen focussen op het basketten. 
 
Velen onder jullie zullen dan ook al benieuwd zijn met welke coach en ploeg ze volgend jaar 
het basketparket zullen onveilig maken. 
 
Omdat een live voorstelling waarschijnlijk onmogelijk zal zijn, opteren wij dit jaar opnieuw 
om dit via de digitale weg te doen en dit op donderdag 20.05 om 19 u. 
 
We hopen opnieuw om dit op een originele manier te kunnen doen en hopen jullie dan ook 
massaal te kunnen begroeten. 
 
 
Bij vragen omtrent de praktische regeling van de trainingen: 
 
Veerle Segers: sportiefdirecteur@kortrijkspurs.be (0485.72.58.76) 
Joris Swillen: joris.swillen@skynet.be (0475.45.66.31) 
 
                                                                          ***** 
 
We wensen jullie in ieder geval veel basketplezier deze laatste weken en we rekenen er 
uiteraard op dat iedereen de nodige Corona maatregelen in acht blijft nemen zodat we 
zorgeloos dit laatste stuk van het seizoen kunnen afwerken. 
 
#GoSpurs 
 
 
PS. 
 
We kunnen jullie ook al mede delen dat we ten laatste eind deze maand zullen communiceren 
over de Clubpolicy omtrent de lidgelden van het seizoen ’20-’21. 
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