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KBBC CLEM 
SCHERPENHEUVEL 
SEIZOEN 2019-2020 … EEN 
VOORSMAAKJE ….
Terwijl onze sporthal een jaarlijkse onderhoudsbeurt krijgt 
& de meesten onder ons genieten van een welverdiende 
zomervakantie, wordt er achter de schermen hard aan het 
nieuwe basketseizoen. De trainingsuren voor seizoen 2019-
2020 zijn inmiddels gekend en kan je hieronder terugvinden.

Uiteraard vraagt dit om 
nieuwe invulling en die 
is er gekomen met jong 
geweld; Jarne Claes, 
Yarne Van Brussel, 
Jarne Van den Berg, 
Jonathan Delaere en 
Jasper Verbeeck. 

ENKELE WEETJES…..
Binnen onze eerste ploeg (H2L) is het afscheid van enkele 
baskettenoren is niet ongezien voorbij gegaan. Thomas 
Beutels en Bram Boutsen hebben de schoenen aan de 
haak gehangen. Benoît Mertens speelt voor Stevoort 
komend seizoen. 

Thomas Beutels

Benoît Mertens

Jarne Claes Yarne Van Brussel Jarne Van den Berg       Jonathan Delaere Jasper Verbeeck

Bram Boutsen 

Binnen de 2de Heren ploeg (2de Prov) ook een force versterking naar volgend seizoen met o.a. een nieuwe coach 
Didier Pardons, de invulling van enkele jeugdspelers zoals Robbe Vrancken, Robbe Hermans en Jordy Limbos. Enkele 
nieuwkomers waaronder Seppe Reeckmans, Arnaud Delvoye, Maxim De Wolf en Yannick Van Kerckhoven. 

Bij de Dames (1ste Prov) komt er vooral versterking in lengte bij. Monica Kucerkova die al een jaar met deze dames heeft 
mee getraind zal nu ook de competitie aanvatten bij deze ploeg. Gestaag zullen ook jeugdspelers meer dan hun kansen 
krijgen in dit team dat als doel heeft om op te gaan naar 2de Landelijk niveau. 

KBBC CLEM SCHERPENHEUVEL

TRAININGEN SEIZOEN 2019-2020

PLOEG COACH 1e TRAINING 2e TRAINING Start trainingen

U8 - Peanuts Tessa, Gitte, 
Robbe & Joachim Maandag 17u - 18u30 Woensdag 16u30-17u30 Maandag 2/9/19

U10 - Microben Eef Dinsdag 17u30-19u Vrijdag 16u30-18u Dinsdag 13/8/19

U12 A - Benjamins Kim Dinsdag 17u30-19u Vrijdag 18u-19u30 Dinsdag 13/8/19

U12 B - Benjamins Hafid Woensdag 17u30-19u Vrijdag 16u30-18u Woensdag 14/8/19

U12 C - Benjamins Jeroen Woensdag 17u30-19u Vrijdag 16u30-18u Woensdag 14/8/19

U14 - Pupillen Jongens Sven Dinsdag 19u-20u30 Vrijdag 18u-19u30 Dinsdag 13/8/19

U14 - Pupillen Meisjes Lennert Dinsdag 17u30-19u Vrijdag 18u-19u30 Dinsdag 13/8/19

U16 - Miniemen Jongens Guido Woensdag 17u30-19u Vrijdag 19u30-21u Woensdag 14/8/19

U18 - Kadetten Jongens Jeff Dinsdag 19u-20u30 Vrijdag 19u30-21u Dinsdag 13/8/19

U19 - Kadetten Meisjes Christoff Dinsdag 19u-20u30 Vrijdag 19u30-21u Dinsdag 13/8/19

P2 Heren Didier Donderdag 21u30-23u Vrijdag 21u-22u30 Donderdag 1/8/19

P1 Dames John Woensdag 19u-20u30 Donderdag 21u30-23u Woensdag 31/7/19

L2 Heren Christoff Dinsdag 20u30-22u30 Donderdag 20u-21u30 Dinsdag 30/7/19

Choufkes Eef & Jeroen Donderdag 21u30 - 23u / Donderdag 22/8/19
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Voor onze jeugd staat er eerst nog een zomerstage op de agenda van 3 tot en met 9 augustus waar ze onder begeleiding 
van Jeugdcoördinatrice Kim Weckx en haar coaching- en begeleidingstaff een weekje de lap erop zullen leggen maar ook 

meer dan voldoende tijd voor amusement en ontspanning. Met iets meer dan 60 deelnemers zal het ook 
dit jaar weer een toffe bende worden. ONE TEAM ! 

Alvorens de echte competitie aan te vatten sluiten wij de zomervakantie af met een BASKETBAL 
TORNOOI ter ere van Mike Hennes, een ex speler van CLEM die wegens een ongeluk ons veel te vroeg 
heeft moeten verlaten. Initiatiefnemer van dit tornooi is onze jeugdcoördinator en coach U19 (niv2) en 
eerste herenploeg Christoff Janssens in samenwerking met de jeugdcel en de cel evenementen. 

Zonder sponsors geen club en zonder club geen business diners. Ook dit jaar sloten wij ons seizoen met stijl af in HOF TE 
RODE te Schaffen. Vele sponsors, hun genodigden en sympathisanten konden genieten van een avondje gezellig samen 
zijn en kregen ook de toelichting die daags voordien aan de ganse club werd uitgelegd inzake toekomstvisie en beleid 
binnen de club.  

We willen dan ook nogmaals van deze gelegenheid gebruik 
maken om al onze trouwe – nieuwe en toekomstige sponsors 
van harte te bedanken. 
Het wil dan toch wel lukken dat ons oudste bestuurslid 
Willy Maes op die dag jarig was en dat konden we ook niet 
ongezien laten voorbij gaan: 

ENKELE NIEUWTJES……
• Binnenkort gaat de nieuwe CLEM-website online waar je ook kan Clem-shoppen. Als dàt niks is om naar uit te kijken!
• De wedstrijdkalenders zijn in opmaak & worden gepubliceerd van zodra beschikbaar ook op onze nieuwe website gepubliceerd. 
• Gezien de digitalisering van het wedstrijdformulier, stomen we ons klaar om hiermee aan de slag te gaan en de nodige 

opleidingen te voorzien voor onze enthousiaste tafelbegeleiders.
• Onze enthousiaste eventcel zorgt ervoor dat er buiten basket nog tal van andere zaken te beleven zijn binnen onze club. Zo 

zal er opnieuw een wafelverkoop zijn, slaan we opnieuw ons tentje op tijdens de Kerstmarkt in Scherpenheuvel en passeert 
de Kerstman tijdens het Clem- kerstfeest. Het seizoen afsluiten doen we traditioneel in stijl met de enige echte Clemmies.

Zondag 10/11/2019 = CLEM MOSSELDAG in De Hemmekes in Zichem. Hou em vrij !
Zondag 16/02/2020 gaat onze 2de eetdag door in De Hemmekes. 
Wat we jullie daar zullen serveren, blijft nog even een verrassing...

Zo zie je maar dat er niet alleen veel beweegt op het basketbalterrein maar dat er daarnaast een heleboel zaken moeten 
opgevolgd, voorbereid, gecommuniceerd en gearrangeerd moeten worden.
Heb je interesse om deel uit te maken van onze clubwerking en ben je bereid om een handje toe te steken op administratief, 
sportief, communicatief of organisatorisch vlak, laat het ons dan zeker weten! 
Ben of ken je iemand die graag wil investeren in een club met een duidelijke missie en visie, waar jeugdopleiding centraal 
staat én waar gezonde ambitie heerst? Meld het ons en we bekijken hoe we tot een samenwerking kunnen komen die voor 
beiden het best past. 
Geniet nog van de zomer en wij kijken ernaar uit om jullie begin augustus te verwelkomen voor het nieuwe seizoen!

Sportieve groeten
Bestuur KBBC Clem Scherpenheuvel


