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Korte terugblik
Hier zijn ze nog even, de award winnaars van vorig seizoen.

Niet op de foto: Vince Janssens en Mila Willems

Bedankt Fille
Net voor de aanvang van het seizoen, kondigde Philippe 'Fille'
Daeninck aan dat hij stopt als jeugdcoördinator bij Clem.
Wij willen Fille bedanken voor alle inspanningen die hij
geleverd heeft om het jeugdbeleid bij Clem op de kaart te
zetten.

Jeugdbeleid
Dit seizoen starten we bij Clem met een (vernieuwde)
basketschool. Het familiale karakter van onze club wensen we
te behouden, op sportief vlak willen we de lat hoger leggen.
We willen de jeugd de volgende jaren beter laten
doorstromen. Om dit te kunnen realiseren is het nodig om ze
goed te begeleiden van zodra ze onze club binnen komen.
De drijvende krachten achter dit jeugdbeleid zijn Luc
Rymenans, Didier Pardons en Philip Bogaerts.
Er worden clinics georganiseerd waarbij zowel de trainers als
de spelers begeleid worden zodat iedereen er op termijn
beter van wordt.
Het eerste aanspreekpunt voor de ouders met betrekking tot
het sportieve gedeelte, blijft uiteraard de coach van de
betrokken ploeg.

Jonge coaches: inzet maar ook begrip
Een aantal van onze jeugdploegen wordt dit seizoen geleid
door jonge, beginnende coaches :
Noor Schapmans, Lore Cloots en Kaat Rymenans onder
begeleiding van Christophe Vandegoor - (U8),
Sofie Jaspers (U10 - 1e jaars)
Joren Gutschoven (U10 - 2e jaars),
Alexander Bruyninckx (U12 - 1e jaars)
Binnen de club doen we er alles aan om deze jongeren te
begeleiden.
Van onze coaches verwachten we dat ze tijdig en goed
voorbereid aan de trainingen beginnen.
Maar we willen ook jullie begrip vragen voor deze jongeren,
die hun vrije tijd opofferen om onze jeugd een degelijke
basisopleiding te geven.
Aan de ouders vragen we dan ook dat ze hun kinderen tijdig
naar de trainingen brengen, de coach verwittigen indien hun
kind niet aanwezig kan zijn en onze coaches ongestoord hun
werk laten doen tijdens de trainingen.

Seniorploegen: Heren 1e prov.
Dat een goede jeugdwerking heel belangrijk is voor een
club, daar zijn we bij Clem van overtuigd.
Maar dat seniorploegen het uithangbord van een club
zijn, ook dat is een feit.
In deze eerste editie stellen we jullie onze heren in 1e
prov. voor.
Wist je dat ....
 De gemiddelde leeftijd van deze ploeg 27 jaar bedraagt ?
(vorig seizoen was dit nog 30 jaar)
 Er 3 spelers jonger dan 20 jaar zijn ?
(Jarne, Juul en Jeroen)
 We reeds 4 wedstrijden precies 67 punten scoorden ?
(3 keer volstond dit om te winnen)
 Er altijd wel een goede reden is om naar hun wedstrijden
te komen kijken.
(Is het niet voor de spanning op het veld, dan wel voor de
ontspanning na de match in cafetaria 't Halleke)

Evenwicht tussen ervaring en jeugdig
enthousiasme

Het voorbije seizoen namen maar liefst 5 spelers en de
coach afscheid van onze eerste ploeg. We stonden dus
voor een hele uitdaging, maar bij Clem blijven we nooit
bij de pakken zitten.
Al vrij snel vonden we een nieuwe coach, Christoff
Janssens. Hij heeft dit jaar zijn trainers diploma gehaald,
was vroeger nog aan de slag als speler bij Clem en kent
onze club dus als geen ander. Hij wordt bijgestaan door
Jurgen Rummens.
De coach kan beschikken over een evenwichtige ploeg,
waarbij de ervaring van spelers zoals Sam Berckmans,
Thomas Beutels en Bram Boutsen aangevuld wordt met
het jeugdig enthousiasme van Jarne Van den Berg (16),
Juul Schapmans (18) en Jeroen Van Diest (19).
Hopelijk krijgen deze jongeren de nodige kansen om zich
dit seizoen verder te ontplooien.
Daan Vloeberghs, Pieter Vandeven, Tijl Speetjens,
Hendrik Uyttebroeck, Lode Uyttebroeck en Senne
Geleyns vervolledigen het team.

Achteraan v.l.n.r. Juul Schapmans, Senne Geleyns, Tijl Speetjens,
Bram Boutsen, Thomas Beutels.
Vooraan v.l.n.r. Christoff Janssens (coach), Hendrik Uyttebroeck,
Jeroen Van Diest, Jarne Van den Berg, Daan Vloeberghs, Lode
Uyttebroeck, Pieter Vandeven, Sam Berckmans, Jurgen Rummens
(assistent coach)

Helpende handen
Naast de bestuursleden die zich vrijwillig inzetten om het
reilen en zeilen van onze club te kunnen garanderen,
beschikken we bij Clem ook over een sponsorcel en een
evenementencel die zorgen voor de financiële middelen.
We kunnen echter steeds wat helpende handen gebruiken.
Zelfs als je maar eenmalig een uurtje tijd hebt, kan dit
voor ons een enorm verschil maken.
Interesse of wil je hierover meer weten?
Neem dan contact op met Marleen Lemmens (mlemmens@telenet.be) of met de andere bestuursleden.
Ken je iemand die in aanmerking kan komen als
mogelijke sponsor (werkgever, vrienden, familie, ....) ?
Neem dan zeker contact op met Raf Frederickx
(Raf@adafi.be) of met de andere bestuursleden.
We zullen jullie met veel enthousiasme verwelkomen !

Onze sponsors
Overweeg je een aankoop of ben je op zoek naar bepaalde
diensten?
Neem dan eerst eens een kijkje bij onze sponsors.
Misschien vind je daar wel net dat waar je naar op zoek bent.
Als je bij een van onze sponsors binnen stapt, vergeet dan niet
te vermelden dat je van Clem bent.
Op die manier krijgen zij ook iets terug van de investering die
ze doen binnen onze club.
Zonder de steun van onze sponsors, is het immers onmogelijk
om als club te overleven.
Op de volgende pagina's zetten we onze sponsors alvast even
op een rijtje.
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