
In volle coronacrisis maakte sportief directeur Veerle Segers tijd voor een babbel. 
Een gesprek over het DNA van Kortrijk Spurs maar evengoed over de ambities, de 
zoektocht naar coaches en de toekomst van de jeugd- en fanionteams, op korte 
en lange termijn. Geen enkele vraag ging Veerle uit de weg.  

 

 
 

Hoe beleef jij de hele coronacrisis? 
 
Ik ben gewoon om veel het huis uit te gaan, ik heb een leuke job en daarnaast doe ik veel voor de Spurs, 
maar nu is dat helemaal anders. Ik probeer zoveel mogelijk te basketten met mijn dochters op het terras, 
maar al snel werden we thuis geconfronteerd met de beperkingen van de accommodatie (lacht). De hele 
coronaperiode ervaar ik als surreëel. Ik voel me in mijn vrijheid beknot en krijg een opgesloten gevoel. Ik 
ben graag weg, maar dat lukt nu quasi nooit. 
 
 
Als sportief directeur heb je veel administratie op te volgen. Lukte het om dat in deze tijden naar 
behoren op te volgen? 
 
We proberen de ploegen voor volgend seizoen samen te stellen. Normaal doe je dat door veel te kijken 
naar teams waarbij je de spelers beoordeelt op basis van wat je ziet in de wedstrijden. Dat is nu niet 
mogelijk. Nu gaan we uit van beelden - als die er al zijn - en evaluaties die vroeger gemaakt zijn. Ik ben 
gestart als sportief directeur begin januari en daarna brak al snel de coronacrisis uit. Daar zat weinig tijd 
tussen. We hebben 46 jeugdteams, het was onmogelijk om al die ploegen aan het werk te zien in die 
korte periode. Mijn tijd was ook beperkt doordat ikzelf en ook mijn dochters basketten en ik daar 
bovenop ook nog coach was. 
 



 
Wat doet een sportief directeur eigenlijk bij een basketbalclub? 
 
Mijn voornaamste taak bestaat eigenlijk in het sportief opvolgen van spelers en coaches. Ik begin bij die 
laatste. Als die goed opgeleid worden vanuit een bepaalde visie worden ook onze spelers beter begeleid. 
Eerst de coaches dus. Als je die op één lijn wil krijgen, moet je een bepaalde visie uitstippelen. Ik ben 
gestart vanuit de onderbouw. Voor de bovenbouw heb ik een jeugdcoördinator aangetrokken die me 
hielp bij het uitschrijven van een visie. Daarna wou ik die vertalen naar de coaches. Ik wou hen in een 
bepaalde richting mee opleiden, maar de corona stak daar een stokje voor. We hebben dan maar een 
aantal clinics voorzien voor de coaches waarin zaken werden besproken die kunnen gedaan worden om 
spelers beter te maken. Daarnaast ben ik ook verantwoordelijk voor het creëren van de teams in 
samenspraak met de jeugdcoördinatoren. Die staan dichter bij de eigenlijke teams en kennen de spelers 
en hun ouders. Bij hen kunnen ze terecht met hun concrete vragen. 
 
 
Hoe moeilijk is het om verschillende karakters en persoonlijkheden op één lijn te krijgen? 
 
Dat is niet evident, zeker niet in deze tijd omdat je het persoonlijke contact mist. Iedereen zit nu achter 
zijn scherm voor videomeetings en dat is toch een andere manier van werken. Als je informeel een band 
kan scheppen is die toch sterker. Onze coaches moeten een bepaalde eigenheid en persoonlijkheid 
hebben en daarmee een visie uitdragen. Die moet je kunnen overbrengen naar je team.  
 

 
Hoe omschrijf je zelf het DNA van de club? 
 
Enerzijds zie ik Kortrijk Spurs als een vereniging van 
mensen die basketbal spelen voor hun plezier. We 
zijn dus een club die openstaat voor iedereen die van 
basket houdt ongeacht hun profiel. Op landelijk 
niveau spelen we zowel bij de heren als de dames, 
bijna met zo goed als allemaal eigen jeugd. Daarnaast 
zijn we ook een ambitieuze club voor spelers die een 
droom hebben om vooruit te willen gaan op sportief 
vlak. We slagen erin om ploegen af te leveren op het 
hoogste niveau. Dat zorgt er mee voor dat de 
doorstroming van de jeugd naar het fanionteam bij 
de heren begint te groeien, bij de dames was dat al 
langer het geval.  
 

 
Heb je het gevoel dat de club zich nog steeds in een flow bevindt? 
 
Absoluut en dat heeft zowel voor- als nadelen. Er zijn veel spelers die op zoek zijn naar een club die 
ambitieus is, maar aan de andere kant hebben we ook een groot aantal teams en dus moet er veel 



praktisch geregeld worden. Alles moet goed op elkaar afgestemd worden. We zijn als club heel snel 
gegroeid tot de grootste club van Vlaanderen. Dat brengt een pak extra’s met zich mee. Gelukkig krijgen 
we veel steun vanuit de stad en hebben we fantastische vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor 
de club. 
 
 
Bestaat het gevaar dat de club uit zijn voegen barst of houden jullie alles stevig onder controle? 
 
Het gevaar bestaat zeker, daar moeten we dus over waken. We zijn ambitieus, ook voor hen die puur 
recreatief spelen. We willen geen spelers weigeren, iedereen moet zich welkom voelen maar ik vrees wel 
dat we op den duur gaan botsen met onze grootte. Er zijn nog andere zaalsporten die in de Kortrijkse 
sporthallen een plaats moeten krijgen. Ik ben zelf LO’er en elke sport heeft zijn mooie kantjes. Ik ben gek 
van basket maar vind handbal en volleybal ook de moeite en die sporten hebben evenzeer sporthallen 
nodig. We kunnen met onze sport niet alle sporthallen permanent bezetten. We vullen nu al meer dan 
50 procent van alle sporthallen in de stad met basket. Dat blijft een werkpunt. 
 
 
Leunt de club aan tegen zijn plafond of zie je nog groeipotentieel? 
 
De club botst tegen zijn limieten aan op numeriek vlak, maar niet kwalitatief. Ik denk dat we op dat 
laatste vlak kunnen groeien. Het aantal spelers zou idealiter ongeveer status quo moeten blijven. 
Kwalitatief kunnen we groeien door onze coaches nog beter te maken en door de samenwerkingen met 
de scholen, ook een deel van mijn takenpakket, nog beter te maken. We willen ook een programma 
uitwerken voor jonge talenten.  
 
 
Waaruit bestaat het scholenproject dat volgend jaar verder wordt uitgebouwd? 
 
Onze jonge talenten willen we nog meer kunnen laten basketten, ook tijdens de schooluren. Er zal in dat 
opzicht een optie basketbal gestart worden binnen de Rhizo-scholengemeenschap. We willen daarmee 
geen extra spelers aantrekken tenzij die van een erg goed niveau zijn. We willen de toekomstige toppers 
extra kansen geven. De Spurs krijgen met dit project hetzelfde statuut als voetbalclub KV Kortrijk. De 
spelers kunnen op vooropgestelde tijdstippen de lessen verlaten om bijkomende training te krijgen. De 
instroom in die richting zal beperkt worden. We mikken vooral op jongeren die in aanmerking komen 
voor onze U16 en U18-teams, high potentials van 14 tot 17 jaar dus. Zowat 40 spelers komen hiervoor in 
aanmerking. Ze krijgen een soort van topsportstatuut op middelbaar niveau. 
 
 
Een groot aantal spelers zorgt voor veel ploegen en dus ook een behoorlijk aantal coaches. Hoe moeilijk 
is het om steeds nieuwe mensen te vinden die deze verantwoordelijk willen opnemen? 
 
Het is extreem moeilijk om trainers te vinden. In het basketbal besliste de federatie dat een diploma 
verplicht is. Coaches moeten dat hebben om wedstrijden te begeleiden. De voorwaarden verstrengen 
nog naarmate het niveau waarop ze coachen. Het maakt het allemaal moeilijker. Er zijn al niet veel 



coaches op de markt en daarbij worden de voorwaarden alsmaar strenger. Het is sowieso moeilijk om zo 
het juiste type coach te vinden. 
 

 
 
De heren treden volgend jaar aan in tweede nationale, de dames in de hoogste reeks. Hoe belangrijk zijn 
de fanionteams als uithangborden van de club? 
 
Superbelangrijk, ze zijn ons visitekaartje. Als je het hebt over de grote clubs in Vlaanderen, dan kijken 
mensen toch het eerst naar de eerste ploegen bij de dames en de heren. In de streek waar ik vandaan 
kom, wordt zelden gepraat over Willebroek in eerste landelijke, de basketliefhebbers hebben het vooral 
over Sint-Katelijne-Waver. In Zuid-West-Vlaanderen praatte men tot vorig seizoen vooral over Waregem 
en Ieper. Daar komen wij nu ook bij!  
 

 
Is de tweede klasse sportief interessanter dan de derde klasse voor de fanion heren? 
 
Het niveau ligt een trapje hoger en daarnaast zijn er enkele interessante derby’s. Er zijn Waregem, Gent 
en Ieper. Het basket zal door onze promotie nog meer leven in deze regio. Basket was vroeger vooral 
populair in het Antwerpse maar die aandacht verschuift de laatste tijd naar West-Vlaanderen. Je ziet een 
grotere stijging in het aantal leden in vergelijking met andere delen van het land met betrekking tot 
basketbal. Zulke derby’s betekenen een absolute meerwaarde. Het is leuker te gaan kijken naar Kortrijk-
Waregem dan naar Kortrijk-Pepinster. Ook bij de dames hebben we door de promotie van Waregem dé 
derby in eerste nationale. Daarnaast zijn er nog de topconfrontaties met Namen, Sint-Katelijne-Waver en 



Boom, allen geleid door topcoaches. Allemaal interessante matchen voor jeugdspeelsters die ambitie 
hebben en opkijken naar de Cats die vanuit die ploegen zijn opgeleid.  
 
 
Mensen die het basketbal in de regio al langer volgen weten dat Kortrijk ook ooit een eersteklasser had 
met Ijsboerke dat zelfs de Belgische beker won, Frisa en later met BC Brandt. Hoe realistisch is het om te 
dromen om opnieuw een dergelijk project op poten te zetten op korte of lange termijn? 
 
Ik denk dat dit de ambitie van de club moet zijn, maar je moet realistisch zijn en het vooral financieel 
aankunnen. De Euro Millions League is een professionele liga. Je kan dus enkel spelers onder contract 
aantrekken en je moet je budget vertienvoudigen. Zoiets kan je niet snel doorduwen. Je moet er naar toe 
groeien met een vast cliënteel, een vast publiek. De basis van de jeugd moet voldoende groot zijn zodat 
je af en toe een speler kan laten doorgroeien naar je eerste team. Op lange termijn willen en kunnen we 
daar naartoe gaan, maar het moet langzaam en organisch groeien. Maar het is niet evident. Je kan nu 
wel al de fundamenten leggen met bij voorbeeld het aantrekken van sponsors. Het financiële is de 
remmende factor, niet het sportieve an sich. Als professionele club ben je dan ook een werkgever. 
Oostende beschikt over een sporthal in eigen beheer, kan beschikken over een eigen academy, heeft 
verschillende mensen vast in dienst enz. Dat is helemaal anders dan een club in onze reeks. Nu zijn we 
een gewone vzw. 
 
 
Tot slot, je bent gepokt en gemazeld in het basketbal. Ben je iemand die opstaat met basket en daarmee 
gaat slapen of kan je het toch af en toe loslaten? 
 
Ik kan het toch moeilijk lossen, zelfs in coronatijden. Ik sta op en check snel mijn mailbox om te zien of er 
mails zijn binnengekomen over het basket, nadien ga ik naar mijn andere mailbox die ook goed vol zit. 
Het is momenteel druk voor mensen die als jeugdcoördinator, jeugdverantwoordelijke of sportief 
directeur actief zijn. We zijn al volop bezig met het volgende seizoen: we bekijken de zaalverdelingen, we 
maken voorlopige planningen, contacteren coaches en bekijken de evaluaties van de spelers nauwkeurig 
zodat we iedereen correct inschatten. Op die manier kunnen alle spelers in de juiste teams 
terechtkomen. Van verveling is er ook in deze ongewone tijden dus geen sprake (lacht). 
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