WELKOM
Beste supporters,
Vandaag krijgen wij Basketclub Baasrode op bezoek. In het bestuur van deze
vereniging zien wij een oude bekende terug; niemand minder dan Jan Hiel is trekkende
kracht bij Baasrode. Ook binnen de spelersgroep zien wij een vertrouwd gezicht; Tim
Van Buggenhout is nog steeds actief basketter bij onze Oost-Vlaamse vrienden.
Het doet ons dan ook heel veel plezier Jan en Tim te mogen verwelkomen; samen met
hen zijn nog een aantal oud-spelers afgezakt naar de Valkaart voor een kleine reünie.
Het is leuk om te zien dat onze oud-spelers nog steeds graag bij ons op bezoek komen;
misschien ligt het dan toch aan het feit dat wij proberen hen steeds correct te
behandelen EN dat Oostkamp een warme club is, een club waar spelers, supporters en
bestuur dicht bij elkaar staan.
Intussen hebben ook onze spelers duidelijk weerbaarheid getoond; de laatste twee
thuismatchen waren een collectieve prachtprestatie. Ook in Lambusart is er een zeer
goeie match gespeeld, jammer genoeg zonder het verhoopte resultaat.
Vanavond moet er dan ook (alweer) gewonnen worden, om tegen de winterstop
opnieuw “onder de mensen te staan”. Wij hopen dan op een sterke terugronde
waardoor wij toch voor een voor KBBCO aanvaardbaar klassement kunnen gaan.
Wij verwelkomen vandaag Sinterklaas : de goedheilige man is op bezoek op initiatief
van onze chearleaders. Zij hebben samen met een 18-tal kinderen hard geoefend om
de Sint te verwelkomen en ons tijdens de pauzes met hun danskunsten te entertainen.
Dank aan iedereen die zich hiervoor heeft ingespannen!
Ik wens jullie vanavond dan ook opnieuw een leuke basketavond en leve KBBCO,

Henk Thieren
Voorzitter KBBC Oostkamp

Bouwmaterialen
Vandemoortele

Dynatherm bvba
Sanitair/Airco/CV

Kortrijksestraat 177
8020 Oostkamp
Tel 050/822294

Hanzestraat 32
8370 Blankenberge
Tel 050/413121

Uitvaartcentrum
Couffez

Tönnies
Fleish

Kortrijksestraat 488
8020 Ruddervoorde
Tel 050/277431

Oude Kortrijkstraat 1 bus2/2
8310 Assebroek
Tel 050/558981

Elektro
Verfaille-Bauwens

Drukkerij
Hudders

Kortrijksestraat 356
8020 Waardamme
Tel 050/277026

HetOog van
Lieven Deweerdt
Kortrijksestraat 28
8020 Oostkamp
Tel 050/826282

Akkerstraat 96
8730 Oedelem
Tel 050/789797

Stevens
Meubel

Knesselarestraat 82
8730 Oedelem
Tel 050/788217

UITSLAGEN SPEELDAG 12
United Basket Woluwé
Athletic BC Brussels
KBC Gistel Oostende
Panters Baasrode
US Lambusart
CEP Fleurus
Racing PC Schaerbeek

-

BBC Latem-De Pinte
SFS BCCA Neufchâteau
BBC Falco Gent
Melco Ieper
KBBC Oostkamp
Royal Nivelles Basket
K. Kortrijk Sport
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63

-
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65

RANGSCHIKKING
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14

PLOEG
MELCO IEPER
UNITED BASKET WOLUWE
BBC LATEM-DE PINTE
KBC GISTEL OOSTENDE
ROYAL NIVELLES BASKET
BBC FALCO GENT
US LAMBUSART
K. KORTRIJK SPORT
SFS BCCA NEUFCHATEAU
PANTERS BAASRODE
CEP FLEURUS
KBBC OOSTKAMP
ATHLETIC BC BRUSSELS
RACING PC SCHAERBEEK

WEDSTRIJDEN SPEELDAG 13

G
12
12
11
11
11
11
11
12
11
12
12
11
12
10

W
10
10
8
8
8
7
7
6
6
3
3
3
2
0

V S+ SG+
2 863 715 71,9
2 936 812 78,0
4 831 743 75,5
3 916 770 83,3
3 774 759 70,4
4 928 834 84,4
4 838 821 76,2
6 838 879 69,8
5 833 798 75,7
9 752 833 62,7
9 806 897 67,2
8 760 858 69,1
10 893 1064 74,4
10 626 811 62,6

G59,6
67,7
67,5
70,0
69,0
75,8
74,6
73,3
72,5
69,4
74,8
78,0
88,7
81,1

laatste match heenronde

07-12-2013 Royal Nivelles Basket 07-12-2013
BBC Latem-De Pinte
07-12-2013
KBBC Oostkamp
07-12-2013
K. Kortrijk Sport
08-12-2013
CEP Fleurus
07-12-2013 SFS BCCA Neufchâteau 07-12-2013
BBC Falco Gent
-

US Lambusart
KBC Gistel Oostende
Panters Baasrode
Athletic BC Brussels
Racing PC Schaerbeek
United Basket Woluwé
Melco Ieper

P
32
32
28
27
27
25
25
24
23
18
18
17
16
10

KBBC Oostkamp wint van CEP Fleurus: 90-76
Na de geslaagde sponsoravond vorige week en de schitterende prestatie tegen
Kortrijk was KBBC Oostkamp stilaan terug op het goeie spoor aan het komen.
CEP Fleurus met Sam Staggers als coach staat net boven ons in het klassement.
De jonge ploeg uit Henegouwen startte het best aan de wedstrijd en zette een 0-7 op
het bord. Oostkamp was meteen gewaarschuwd en had moeite met de agressiviteit
van Fleurus. Oostkamp nam een vroege time out bij 3-9. Het was vooral Marion
(speler van de A-ploeg in 2de klasse) die teveel ruimte kreeg en 7 van de 9 punten
scoorde. Oostkamp herpakte zich en kwam meer en meer in de wedstrijd. Q1 17-18.
Fleurus startte opnieuw sterk in Q2 en kwam zelfs op 20-35. Ondanks de vechtlust en
goeie mentaliteit van Oostkamp stond er toch nog een kloof van 10 punten op het bord
aan de rust. 34-44. Dit is natuurlijk geen ideale situatie om Q3 te starten. In het derde
quarter lag het tempo van beide ploegen zeer hoog waarbij Oostkamp de achterstand
kon halveren naar 63-68. Fleurus kwam in foutenlast en Oostkamp scoorde vlot zijn
vrijworpen (Q3: 29-24). Een wedstrijd bestaat uit 4 quarters en enkel het eindresultaat
telt. Dat mocht Fleurus aan de lijve ondervinden. Fleurus haakte af in het laatste quarter terwijl Oostkamp zonder probleem het tempo van Q3 verder zette. Sven en Cedric
scoorde allebei hun 6de driepunter en Pieter B. scoorde 10 punten inside in Q4.
Eindstand 90-76. Opnieuw een mooi resultaat voor een volle zaal KBBCO-supporters .
De punten voor Oostkamp: Cedric 21, Pieter M. 10, Cheikh 7, Sven 22, Niels 10,
Arno 5, Jeroen 4, Pieter B. 10 en Guillaume D. 1. Proficiat coaches en spelers!!!!

Leden van de supportersclub :
noteer nu reeds in uw agenda
vrijdagavond 17 januari 2014
zaal Zuidleie - Moerbrugge
nog geen lid? – inschrijven kan nog aan 5 Euro

Het gerucht doet de ronde dat de Sint
vanavond de Valkaart passeert en wel
eens zou kunnen langskomen…….
Onze cheerleaders hebben de laatste tijd hard
gewerkt om samen met een groep jongens en
meisjes de Heilige Man met een aantal keitoffe
dansjes te verwelkomen.
Nu maar hopen dat hij en zijn pieten de weg vinden naar de sporthal
en als tegenprestatie voor de optredens de overwinning in ons
schoentje leggen ….

BASKET INITIATIE
VOOR DE ALLERJONGSTEN

Restaurant
Sachs

Electro
Pyfferoen

Stationsstraat 228, 8020 Oostkamp

Proosdijstraat 58, 8020 Hertsberge

deVOS
Office Solutions

Lili &
Martha

L. Bauwensstraat 20, 8200 St. Andries

Katelijnestraat 4, 8000 Brugge

AD
Delhaize

D’Hondt, Kerckhof &
Partners

Kortrijksestraat 103, 8020 Oostkamp

B. Ruzettelaan 170, 8310 Assebroek

Vandroemme
Autoparts

St-Gillis Schoenen
Brugge Oostkamp

Dreef Ter Panne 4, 8000 Brugge

Maj. Woodstraat 10, 8020 Oostkamp

Plakwerken
Mario Lambrecht

Phibalex advocaten
Serge Carton

Legeweg 398, 8200 St. Andries

Gerard Davidstraat 46/1, 8000
Brugge

Kapsalon
Danny

Bloembinderij
Van Herck

Brugsestraat 101, 8020 Oostkamp

Stationsstraat 16, 8020 Oostkamp

Sanlachau
CV & Sanitair

Vishandel
Timmerman

Zannekinstraat 20, 8020 Oostkamp

Brugsestraat 75, 8020 Oostkamp

Houthandel
Driekoningen

Maveau
Bouwondernemer

Bruggestraat 130, 8730 Beernem

Lieverstede 11, 8020 Oostkamp

Meubili
Pure

Dakwerken Seydo
Chris Seynaeve

Torhoutsestwg 305, 8310 Zedelgem

Dalevijversstraat 44, 8020 Oostkamp

Juweliers
Gallet-Claeys

Timmerwerken
Stefan Vandamme

Dorpstraat 4, 8200 St. Michiels

Walbrugstraat 42, 8020 Oostkamp

Periode 1955-1958
De eerste kampioenstitel
De trein was vertrokken en zat
duidelijk op het goede spoor…
Na het eerste seizoen had de
club sportief en organisatorisch
wind in de zeilen en er was een
stevige basis om voort te doen.
De eerste en grootste uitdaging was nu om een nieuw terrein zien te vinden.
Allicht zal het feit dat de club ondertussen blijk van degelijk bestuur en organisatie gegeven had meegespeeld hebben om de kerkelijke overheid die eigenaar
was van een stuk grond gelegen achter de St.Pietersschool er toe te overhalen
op die plaats een basketveld aan te leggen. Probleem was echter dat het hier
om een stuk onverharde grond ging, m.a.w. alles diende nog in ‘dallen’ geplaveid
te worden. Hoe de financiering hiervan uiteindelijk tot stand kwam is niet duidelijk,
feit is echter dat de firma De Baecke Gebroeders, waarvan één van de broers
Walter ondertussen ondervoorzitter van de club geworden was, een zeer belangrijke bijdrage in de aanleg van het nieuwe terrein geleverd heeft. De ringen
werden gemaakt in de vakschool in Brugge en voor de ijzeren bevestigingen van
de borden werd een beroep gedaan op de plaatselijke smid Daveloose.
Zoals het een ‘vrome’ vereniging toen ook paste werd een proost in de persoon
van E.H. onderpastoor Vanthournoudt aangesteld en bovendien schonk André
Declerck van Decotex de club een fonkelnieuwe vlag of ‘vaandel’..
De inhuldiging van het nieuwe terrein had plaats op 21 augustus 1955.
Na een kerkelijke viering met wijding van de vlag knipte
toenmalig burgemeester Georges Claeys officiëel het lint
door en kon het terrein in gebruik genomen worden,
wat daadwerkelijk ook gebeurde met een tornooi waar
naast Oostkamp ook V.B. Brugge, Wiking St.Kruis
en Concordia Sport op aantraden.
De Merels verloren hun eerste
match op het nieuwe terrein tegen
Wikings met 37-43. (*)
Deze feestelijke dag werd daarna vervolgens afgesloten met
een gezellig samenzijn op de
binnenplaats van De Gilde.
Hiernaast een knipsel uit een
krantenartikel van aug ’55.

*Een verklaring voor de lagere scores dient vooral gezocht te worden in het feit
dat er toen nog geen regels zoals 24sec bestonden, wat tot gevolg had dat een
ploeg in balbezit de bal ongestraft mocht bijhouden en voorts was er natuurlijk
ook nog geen sprake van een 3-punt korf.
Organisatorisch mogen we deze periode gerust bestempelen als zeer goed.
In de kortste keren was er in feite een bestuur van volwassenen tot stand
gekomen die het mogelijk maakte dat de spelers zich konden toeleggen op het
trainen en spelen van wedstrijden. In die periode komen meester Adolf
Wildemeersch (secretaris), Jozef Taveirne (schatbewaarder), Bert Salembier en
Odiel Van Craeymeersch de bestuursrangen versterken.
Walter De Baecke wordt voorzitter in 1955 ter vervanging van Daniel Lambert
die lokaalhouder wordt.
Dankzij het huis Vomac worden de spelers ook uitgerust met een sportief zwart
trainingspak wat Vomac allicht de oudste sponsor uit de geschiedenis maakt.
Om de clubkas te spijzen werden in die periode diverse initiatieven genomen
met als voorbeelden: in ’55 worden 750 steunkaarten gedrukt en aan de man
gebracht, terwijl in februari ’57 er een toneelopvoering plaatsvind van het Nieuw
Nederlands Toneel met als titel “Bomen sterven staande” (inkom 60fr).
Typerend aan deze periode zijn de practische beslommeringen die optreden
wanneer er op verplaatsing dient gespeeld te worden.
Vandaag ondenkbaar maar in die tijd beschikten weinigen over een auto.
Gelukkig waren nogal wat ploegen uit het Brugse in onze reeksen te vinden
maar bij iets verdere verplaatsingen was het telkens
We hebben het eerder al gehad over de kever van Robert Van Paemel en de
scooters van de spelers maar het is vooral Odiel Van Craeymeersch die zich
ontpopte tot de man van de oplossingen. Ontelbaar keer werd hiervoor zijn
vrachtwagen (Odiel was fruithandelaar) gebruikt en zelfs zijn ‘luxevoituur’
leende hij probleemloos uit voor bv. een verplaatsing naar Harelbeke.
Sportief zien de prestaties er in de periode ’55-’58 als volgt uit :
Het eerste seizoen ’55-’56 op het nieuwe terrein komt de club uit in de derde
provinciale reeks en hebben we ook een reserveploeg en een scholierenploeg.
In de reeks zitten o.a. Wikings St. Kruis, Berchmans, Scarphout, Gistel …
Trainer Camiel Van Craeymeersch probeert zo goed en zo kwaad als het kan
aanwezig te zijn maar zijn verplichtingen bij V.B. Brugge en de legerdienst
maken het hem soms moeilijk. Maurice Denolf neemt bij zijn afwezigheid zijn
taak echter goed over.
Het seizoen wordt net als het jaar ervoor geëindigd op een verdienstelijke
8e plaats. Op het einde van het seizoen ‘55-’56 winnen de Merels in Ieper het
tornooi van JSP Ieper, meteen ook de eerste echte trofee die in de prijzenkast
terecht komt.

Door een reeksherschikking (geen degradatie) komen we het seizoen ’56-’57 uit
in vierde provinciale en missen na een zeer verdienstelijk jaar op een haar na
de overstap naar derde door te stranden op een derde plaats, jammer maar net
niet goed genoeg voor promotie.
Op het einde van het seizoen 1956-57 haken stichters Fernand Verplancke en
Roger Vanhaeverbeke noodgedwongen wegens beroepsredenen af.
Links een oude actiefoto waarbij
René Duponcheel de lay-up van een
tegenstander probeert te verhinderen.
Fernand Verplancke kijkt aandachtig toe.

In het tussenseizoen wordt het terrein
uitgerust met een nieuwe verlichting,
aangekocht bij Cercle Brugge, zodat van
nu af aan de avondtrainingen op een
‘deftige‘ manier kunnen doorgaan.
Het zijn opnieuw de spelers zelf die onder
leiding van Maurice Denolf deze verlichting
plaatsen.

Het seizoen 1957-58 zal uiteindelijk de eerste titel van de club opleveren.
Niet voor niets zit de komst van Camiel Van Craeymeersch als speler daar
natuurlijk voor iets tussen. Camiel was immers de jaren ervoor als speler van
V.B. Brugge actief in hogere reeksen en bovendien was zijn aanwezigheid als
trainer op het veld ook een grote troef. Het ware echter verkeerd alle lof aan
Camiel te wijden want de prestatie die het team dat seizoen neerzette was er
één om u tegen te zeggen en zal allicht weinig navolging gekend hebben :
De competitie werd immers afgesloten zonder één nederlaag geleden te
hebben. Bovendien bleef ook de reserveploeg ongeslagen en werd kampioen.
Eveneens een opmerkelijk feit is dat Noël Demey dat seizoen het all-time
clubrecord vestigde door in één wedstrijd 75 ptn te scoren….
(match Spirit Brugge-Oostkamp 21-158).
Met Jan Huwel (komend van Liberty Brugge) werd dat seizoen ook de eerste
echte transfer uit de clubgeschiedenis gerealiseerd.

Hierboven een collage van foto’s met alle spelers die een bijdrage geleverd
hebben aan de kampioenstitel in het seizoen 1957-1958.
Julien Claeys , Noël Demey, Maurice Denolf (), René Duponcheel,
Jan Huwel, Hugo Lescouhier, Georges Meuleman , Paulin Noë, Norbert Noë,
Noël Tanghe (), Camiel Van Craeymeersch (speler/trainer), Raoul Verhelst
en Maurice Verscheure.
De sportieve prestatie in datzelfde seizoen krijgen bovendien nog eens extra
glans door het veroveren van de titel van provinciaal kampioen.
In de onderlinge duels tegen Athlon Ieper stond het na twee matchen gelijk na
eerst in Ieper verloren te hebben en vervolgens de match thuis te winnen.
De uiteindelijke winnaar volgde na een ultiem duel welke gespeeld werd in een
overdekte groentenhal in Kortrijk.
Aanvankelijk zag het er naar uit dat de Ieperlingen zouden triomferen maar
een beslissende laatste ‘quarter’ met een sterke invalbeurt van zowel Noël
Tanghe als Hugo Lescouhier zette een Oostkampse remonte in waardoor de
titel en beker alsnog in onze handen terecht kwam.
Naar aanleiding van de kampioens- en provinciale titel had na afloop van het
seizoen een viering met openluchtbal op de speelplaats van de St.Pietersschool plaats.

Beide foto’s dateren van het kampioenjaar ’58 met bovenaan o.a.
‘vader’ Claeys, materiaalmeester Firmin Bolle, erevoorzitter D’Hoore,
ondervoorzitter Robert Van Paemel, schatbewaarder Jozef Taveirne en
Julien Dedoelder.
De foto onder werd genomen tijdens de wedstrijd tegen Athlon Ieper voor de
provinciale titel; aan de spelers en scheidsrechter te zien was het niet warm…

Eind de jaren ’50 werd ook de jeugd van Oostkamp voor de basketsport warm
gemaakt, de foto hierboven toont een groep jongens van geboortejaar ’44-’45.
Staand: ?, ?, Maurice Bolle, Julien Laethem, Ivan Van Paemel,
Michel Duponcheel, Roger Serruys en coach Norbert Noë.
Zittend: Jackie Talloen, Fernand Van Weyenbergh, Roland Vandekeere,
Maurice Monte, Georges Cortvriend, Thierry Dewispelaere, ?.
In die periode werd de basketbalsport ook vanuit het schoolbestuur voluit
ondersteund en ontpopte meester Pierre De Zutter zich als een uitstekende
trainer die tijdens de lesonderbrekingen talrijke jongelingen, waarvan
sommigen later bij onze seniors zullen terecht komen, de technieken van de
sport heeft bijgebracht.
De ‘koer’ van de St-Pietersschool anno 2013; het kleine witgekalkte gebouw
links op de foto zijn de voormalige kleedkamers…..net groot genoeg voor
beide ploegen en de scheidrechters om zich om te kleden en de kledij op te
hangen. Zich wassen deed men buiten; water genoeg … in plastieken teilen.
Het gebouwtje deed eveneens dienst als materiaalhok.

In de rij van mensen die voor de club van grote betekenis (geweest) zijn
zetten we vandaag graag de twee nog actieve clubleden met het langste
lidmaatschap, nl. Julien Claeys en Daniël Demey in de schijnwerpers.
Julien (°1940) en Daniël (°1950) mogen zich terecht pure club-iconen noemen,
want beiden hebben ze zich sinds hun aansluiting ononderbroken en vol
toewijding voor de vereniging ingezet. Gedurende al die jaren hebben ze elk
apart én samen heel wat meegemaakt maar zonder overdrijving mogen we
gerust stellen dat ze voor een groot stuk de club ‘mee gemaakt’ hebben.
Voor mensen als hen is slechts één uitdrukking op zijn plaats : diep respect.
Julien en Daniel kennen we op vandaag uiteraard als de mensen die de
officiële tafel bij de thuiswedstrijden bemannen, iets dat ze al sedert het
seizoen 1984-85 doen als bedieners van respectievelijk de 24 sec. klok en het
scorebord/chrono. Ook bij het klaarzetten van de zaal en de opruiming
achteraf zul je beiden zich zien inzetten (tot zelfs in het zweet werken ).
Voor Julien is het misschien spijtig dat hij bij de stichting nèt
iets te jong was om zich te kunnen aansluiten, anders was hij
straks de enige die als lid de volle 60 jaar van de club zou
meegemaakt hebben. Nu, 59 jaar is ook prachtig toch?
Anderhalf jaar geleden hebben we van hem al eens een
uitvoerig portret gebracht. Nu houden we het iets beperkter.
Begonnen als jeugdspeler (scholier) was Julien al snel bereid
om ook met de grote mannen mee te gaan, al was het maar
om op de bank te zitten…. je kon er maar van leren.
Boeiend zijn de verhalen uit zijn mond over de beginjaren : op verplaatsing
gaan was telkenmale een avontuur, kleedkamers of wat er voor kon doorgaan
heeft hij in alle mogelijke toestanden aangetroffen. De eerste twee kampioenstitels heeft hij uiteraard meegemaakt, de eerste als jonge 18-jarige, de
tweede in 1961 als volwaardige senior.
De spelerscarriere van Julien bij de Merels zal in 1983 eindigen na 27 jaar!
Daarna volgen nog drie seizoenen corporatief basket om in ’87 op 47-jarige
leeftijd en na een spelerscarrière van 32
jaar te stoppen met zijn geliefde sport.
Naast speler heeft Julien ook zijn sporen
verdiend als (jeugd)trainer, scheidsrechter maar niet in het minst ook als
bestuurslid en dit zowel in goede als
minder goede tijden. Vooral dat laatste
maakt van hem een “gouden” Merel!
Op de foto hiernaast zien we de piepjonge
Julien naast Hugo Lescouhier en de
‘anciens’ Paulin Noë, Jan Huwel en
Maurice Denolf.

Daniel Demey sloot zich in 1963 op 13-jarige leeftijd aan bij
de Merels en is dus straks 47 jaar actief bij onze club.
Zijn eerste basketinitiaties kreeg hij op de St.Pieterskoer van
Camiel Van Craeymeersch en …Julien Claeys. Na een 3-tal
seizoenen bij de kadetten en de scholieren zette Daniel op
zijn zestiende de stap naar de seniors, toen in 2 e provinciale
aantredend. Vanaf dan loopt het verhaal van Julien en Daniel
omzeggens parallel als senior met afwisselend optredens in
1e, 2e en 3e provinciale. Beiden houden ze het vol tot het
seizoen 1982-83 om daarna nog enkele jaren in de corporatieve ploeg Cono die ontstaan was in de schoot van de Merels actief te blijven.
In het geval van Daniel is na het seizoen 2007-2008, hij is er dan 57!, het
moment gekomen om de pantoffels aan de spreekwoordelijke haak te hangen.
Bij de corporatieve ploeg is Daniel trouwens nog steeds bestuurslid en coach.
Daniel was gedurende de periode 1988-91 ook jeugdtrainer van een miniemenploeg en had met zijn zoon Kristof een fervent nakomeling in de basket.
Vanaf 1970 tot 2005 was Daniel tevens actief als bestuurslid van KBBCO;
een uitdaging die zeker in de 70-er jaren heel wat inspanning en doorzetting
vergde maar waar het engagement en de loyaliteit van Daniel duidelijk naar
boven kwamen.
Ook bij Daniel geldt mogen we dus
ontegensprekelijk de titel van
“gouden” Merel uitspreken.
Een foto uit de prille beginperiode.
Daniel zien we rechts bovenaan
naast E.H. Vanderhaeghen en
verder o.m. Freddy Lambert,
Claude Bleyenberg, Marc
Verschilde, Gilbert Martens en
Norbert Dewyspelaere

Op nevenstaande ploegfoto
zien we Julien (5) en Daniel
(9) bovenaan naast verder
Willy Depestel,
Herman Vantieghem,
Willy Vandevelde,
Urbain Osaer, Armand Osaer,
Jan Huwel, Gilbert Martens,
Claude Bleyenberg,
Eric Martens,
Norbert Dewyspelaere,
Jerry Brouckaert en
Ghislain Rammelaere
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KBBC OOSTKAMP
PANTERS BAASRODE

KBBC OOSTKAMP
N°

SPELER

L

G 2P 3P 1P 2P 3P 1P

T

F

4
5 Arno Vandewalle

1m78 ‘95

6 Guillaume Daveloose

1m78 ‘96

7 Jeroen Sercu

1m87 ‘90

8
9
10 Cheick Dia

2m00 ‘89

11 Niels Vervaele

1m89 ‘91

12 Sven Veldeman (c)

1m90 ‘81

13 Cedric Berquin

1m98 ‘89

14 Pieter Maelegheer

2m01 ‘91

15 Pieter Billiet

2m02 ‘84

Coach : Mario Lusyne

Ass. Coach : Hans De Wispelaere

PANTERS BAASRODE
N°

SPELER

L

G 2P 3P 1P 2P 3P 1P

4 Pieter Peirsman

‘83

5 Ben Van Den Brandt

‘89

6 Davy De Cock

‘86

7 Jarek Putteman

‘92

8 Bram Daneels

‘81

9 Bert Vercauteren

‘81

10 Nils Moortgat

‘92

11 Tim Van Buggenhout

‘82

12 Bert De Maeyer

‘88

T

13
14 Sebastiaan Rowet

‘84

15
Coach : André Van Wauwe

Ass. Coach : Steven Smet

F

Proficiat aan alle jarigen uit onze
KBBCO-basketbalfamilie :
Simon Gyselinck - 09/12 10j
Victor Dewitte - 12/12 11j
Aksel Depickere - 17/12 6j
Jelle Vandendriessche - 19/12 13j

Niels Vervaele - 11/12 22j
Marie-Helene Vanderhaeghen - 15/12 65j
Ennio Verschueren - 19/12 13j
Remon Calebout - 19/12 12j

De wedstrijdbal ter gelegenheid van de match tegen Fleurus werd geschonken door
onze nevensponsor ING uit de Baron Ruzettelaan. Medevennoot Guido Maelfait
demonstreerde bij de opworp hierbij zijn legendarische baltechniek.

HetOog van Lieven Deweerdt, Kortrijksestraat 28, 8020 Oostkamp
Groenten en Fruit De Fijnbek, Stationsstraat 31, 8020 Oostkamp
Belfius Bank Oostkamp, Brugsestraat 4, 8020 Oostkamp

Tuinaanleg Patrick Cool, Fabiolalaan 32, 8020 Oostkamp

iCare Thuisverpleging, Stationsstraat 102, 8020 Oostkamp
Silicon Group nv, Stapelhuisstraat 5E, 1000 Brussel
De Kaasfee, Brugsestraat 16, 8020 Oostkamp
Goossens Keukens & Kasten, Nijverheidsstraat 22, 8020 Oostkamp
Wijnen Feys-Van Acker, Raamstraat 1bis, 8000 Brugge
Accountants&Belastingconsulenten Huygens , Pastorieplein Oostkamp
Eagle Expeditie & Opslag, Pathoekeweg 9b1, 8000 Brugge
Sun & Snow Reisbureau, Brugsestraat 12, 8020 Oostkamp
D’Ieteren Lease nv, Leuvensesteenweg 679, 3071 Kortenberg
Vomac Kleding, Gemeenteplein 2, 8020 Oostkamp

DecoRoose, Kortrijksestraat 55, 8020 Oostkamp
Grondwerken J. Vanhoutte, Industriepark 33, 8730 Beernem

Traen Aannemersbedrijf, Driekoningen 15, 8730 Beernem

Vandaag stellen wij de benjamins B van KBBC Oostkamp aan jullie voor.
Deze jongens zijn allemaal van het geboortejaar 2003.
Deze gastjes trainen op maandag met trainer Kurt en op woensdag met
trainer Dries. De technische ontwikkeling op aanvallend vlak staat centraal
op de trainingen (shot, voetenwerk, 1tg1).
Deze jongens werken goed op de trainingen, al moeten we toegeven dat er
op vlak van aandacht en werklust zeker nog ruimte voor verbetering is!
Als eerstejaarsbenjamins hebben onze jongste benjamins het heel moeilijk
tijdens de competitiewedstrijden. Het leeftijdsverschil speelt hen parten;
dat tikkeltje agressiviteit ontbreekt ook vaak.
De jongste weken hebben we op de wedstrijden echter al mooie acties
gezien, hetgeen het beste doet vermoeden voor de komende weken en
maanden!
Blijf keihard werken jongens (oa. op de Kerststage in december!)
en jullie komen er wel!

Spelers: Brian Aneca, Ruben Bentein, Robin De Cloedt, Simon Gyselinck,
Milan Heyse, Jelle Hoste, Noah Kesteloot, Rémi Provost, Thibaut Schroyens
en Lars Vervaele.
Guy Aneca, Andy De Cloedt, Jan Hoste, Tania Schreel en Peggy Sneppe zijn
de ploegafgevaardigden die het team en de coach ondersteunen.
Het team wordt gecoacht door Dries Van Poucke en Kurt De Buck.
Wie de Benjamins B aan het werk wil zien en aanmoedigen is uiteraard
méér dan welkom op onderstaande data :

U12 PROVINCIALE BENJAMINS B
DATUM

za 07/09/2013
za 14/09/2013
zo 22/09/2013
za 28/09/2013
za 12/10/2013
za 19/10/2013
za 09/11/2013
za 16/11/2013
za 30/11/2013
za 07/12/2013
za 21/12/2013
za 05/01/2014
za 11/01/2014
zo 19/01/2014
za 25/01/2014
za 08/02/2014
za 15/02/2014
za 22/02/2014
za 08/03/2014
za 22/03/2014
zo 30/03/2014
za 05/04/2014

UUR

15:30
15:00
09:00
13:00
11:00
13:00
13:00
11:00
13:00
15:00
13:00
13:00
13:00

WEDSTRIJD

KBBC Oostkamp
Bebita Eernegem
Hermes Basket Oostende
KBBC De Panne
KBC Gistel Oostende A
KBBC Oostkamp
BC Blue Stars Brugge
KBBC Oostkamp
KBBC Oostkamp
KBBC Oostkamp
De Westhoek Zwevezele
KBC Gistel Oostende C
KBBC Oostkamp
BBC Koksijde
KBBC Oostkamp
KBBC Oostkamp
Oostende Bredene
KBBC Oostkamp
DB Brugge
KBBC Oostkamp
BC Telenet Oostende C
KBBC Oostkamp

-

BC Telenet Oostende
KBBC Oostkamp
KBBC Oostkamp
KBBC Oostkamp
KBBC Oostkamp
BBC Koksijde
KBBC Oostkamp
Oostende Bredene
DB Brugge
KBC Gistel Oostende C
KBBC Oostkamp
KBBC Oostkamp
KBC Gistel Oostende A
KBBC Oostkamp
Hermes Basket Oostende
BC Blue Stars Brugge
KBBC Oostkamp
De Westhoek Zwevezele
KBBC Oostkamp
Bebita Eernegem
KBBC Oostkamp
KBBC De Panne

ELKE ZATERDAGnaMIDDAG SPELEN
DIVERSE JEUGDTEAMS VAN KBBC OOSTKAMP
hun WEDSTRIJDEN IN DE VALKAART

UITSLAG

45 - 40
192 - 14
82 - 37
127 - 17
61 - 22
19 - 101
62 - 52
36 - 116
23 - 90

KBBC OOSTKAMP DANKT VAN HARTE
ALLE SPONSORS VOOR HUN STEUN!
STEUN KBBC OOSTKAMP EN DOE UW
AANKOPEN BIJ ONZE SPONSORS

De Fietsenmaker, Berkenhagestraat 2, 8210 Zedelgem
Kris De Pauw Landmeter/Expert, Anna Bijnsstraat 3, 8020 Oostkamp
JoˍFashion, St-Pietersplein 25, 8020 Oostkamp
Bouwwerken Maenhaut, Boudewijnlaan 2A, 8020 Oostkamp
Immo-Verzekeringen Meuleman-Loeters, Brugsestraat 1, Oostkamp
Kinderboetiek Fabino, Kortrijksestraat 54, 8020 Oostkamp
Stortbeton Delaere, Sijslostraat 80, 8020 Oostkamp-Ruddervoorde
Piet Naeyaert Veiligheidscoördinatie , Brugstraat 162a, 9880 Aalter
ASB Autoschadebedrijf Raes, G. Roelandsstraat 18, 8020 Oostkamp
Sfeer- en Praatcafé De Vidange, Lieven Gevaertplein 7, 8020 Oostkamp
Van Slambrouck D&J electronics, Knesselarestraat 63, 8730 Oedelem

Sanitair Mahieu-Vandecasteele, Kortrijksestraat 54, 8020 Oostkamp
Oostkamps Bandencenter, G Roelandsstraat 6, 8020 Oostkamp

Applicated Graphics, Karel Van Manderstraat 66, 8310 St-Kruis

De provinciale benjamins A werden t.g.v. de vorige thuismatch tegen Fleurus
voorgesteld en mochten natuurlijk samen met onze seniores op de foto.

UITWEDSTRIJD VRIJDAG 13 DECEMBER - 21u00
Salle Malou (stade Fallon)
Chemin du Struykbeken - 1200 Woluwé

Wilton Parketvloeren
De Buf Hydrauliek
Frituur-Snack ‘t Moorke
Vanhoutte J. Grondwerken
Titeca Henri Accountancy

Gheysen Copy-Print
All-Events Verhuur
Carrosserie Van Speybroeck
D’Hoore Piet Brandstoffen

Hebt U interesse om sponsor te worden van KBBC Oostkamp?
Wij hebben formules op maat naar ieders budget!
Neem contact op met : Jan De Clerck - voorzitter sponsorgroep
Rustoordstraat 17 8020 Oostkamp
tel. 050/ 827012

