BC DAMES NOTRE DAME DEMESMACRE LEUVEN VZW
Beknopte geschiedenis van de club :
Het begon allemaal in 1977 bij de fusie tussen de Leuvense basketclubs Tempo en Jobaca.
Onder de benaming Standard AHZ ging de nieuwe ploeg van start en er werd ook meteen
een damesafdeling opgericht, bestaande uit een ploeg die uitkwam in de miniemenreeks
van Brabant.
Geleidelijk aan begon deze meisjesploeg aan de opgang en uiteindelijk bereikten ze de 2e
Nationale afdeling. Omwille van financiële redenen werd in 1988 de dames- en herenploeg
opgesplitst in 2 aparte verenigingen. Zo ontstond onder de naam “Redingenhof Basket
Dames” de eerste onafhankelijke Leuvense damesbasketclub.
In het seizoen 1999 – 2000 kwam de club zelfs uit in de hoogste nationale afdeling doch
jammer genoeg duurde het avontuur slechts 1 seizoen. Na enkele jaren van wisselend
succes in 1e en 2e Landelijke kreeg de ploeg in 2007 haar huidige naam Notre Dame
Demesmacre Leuven.
Sportieve werking van de club :
Het Belgische damesbasketbal zit, mede door het succes van de nationale vrouwenploeg,
de laatste jaren in de lift.
Een steeds groeiend ledenaantal bij BC Dames Notre Dame Demesmacre Leuven is
hiervan het bewijs. Onze club is één van de grootste damesclubs van België qua aantal
damesploegen in competitie en stoelt op een bloeiende jeugdwerking met 11 ploegen die
in iedere jeugdcategorie, van Peanuts tot Cadetten, vertegenwoordigd zijn.
Over de sportieve lijn van de club wordt gewaakt door onze pas aangestelde sportief
directeur, John Vancrombruggen. Deze man moet nauwelijks nog voorgesteld worden aan
het Belgische basketpubliek : 3 x tot coach van het jaar verkozen in België, ontelbare
successen met o.a. RC Mechelen, Leuven, Maccabi Brussel, Luik, Braunschweig, Hagen,
enz….. Sinds begin vorig seizoen is John bij de club actief als coach van de 2e Landelijke
ploeg en vanaf heden neemt hij dus ook de taak van sportief directeur op zich.
Voor de verdere invulling van onze trainers-staff doen we een beroep op ervaren
gediplomeerde coaches die de Landelijke ploegen onder hun hoede hebben.
John Vancrombruggen coacht de 2e Landelijke A ploeg en voor de 2e Landelijke B ploeg
hebben we voor volgend seizoen ook ex-topklasse coach Robert Marchant (RC Mechelen,
Avanti Brugge,…..) binnengehaald. Van Osiris Aalst komt Dirk Van Hoof over om onze
Landelijke Cadetten te coachen terwijl Kristof Michiels en Niels Langendries
respectievelijk Landelijke Miniemen en Landelijke Pupillen onder hun hoede hebben.
De provinciale jeugdploegen worden vooral gecoacht door jonge, gediplomeerde coaches
die onder leiding van John Vancrombruggen onze jeugd de nodige basketkennis
bijbrengen.
Onze Peanuts trainen bovendien vanaf begin volgend seizoen samen met de Peanuts van
Passe Partout Leuven Bears.

Sportieve doelstellingen van de club :
Bedoeling van onze jeugdwerking is om alle meisjes uit Leuven en omstreken die de
basketsport willen beoefenen op een kwaliteitsvolle manier een basketopleiding te geven,
ieder op zijn niveau.
Onze landelijke jeugdploegen moeten vooral zorgen voor de doorstroming van onze
talentvolle jeugd naar onze Landelijke seniorsploegen toe.
Onze provinciale ploegen zorgen ervoor dat iedereen die wil basketten dat kan doen op
een niveau eigen aan de iets minder getalenteerde speelster.
De sportieve ambitie is om met één van de 2 Landelijke ploegen op korte termijn een
stapje hoger te zetten naar 1e Landelijke.
Waar het eindpunt ligt van onze ambities laten we voorlopig in het midden aangezien het
ook afhangt van verschillende externe factoren (sponsors, allerhande steun, zaal,……)
Samenwerking
Passe Partout Leuven Bears – BC Dames Notre Dame Demesmacre Leuven
In de loop van het seizoen 2007-2008 zochten beide clubs contact met mekaar om een
nauwere samenwerking tussen beide verenigingen te onderzoeken.
Onder impuls van drijvende krachten Freddy Hernou (BGL) en Patrick Van Roost (Notre
Dame Demesmacre) werden steeds meer gezamenlijke initiatieven genomen.
Dit gebeurde o.a. reeds op gebied van Organisatie van Jeugdtornooien
Deelname aan Stages en Clinics
Integratie van jeugd bij matchen van A-ploeg Leuven Bears
Logistieke steun
Uitwisseling van informatie aangaande zaaluren
Steun van de supportersclub “Leuven Bears” bij matchen van Notre Dame
Demesmacre
En zopas nog het samentrainen van onze allerjongste Peanuts van beide clubs onder
begeleiding van ervaren trainers van beide clubs.
Als grootste dames- en herenclub in Vlaams-Brabant en ver daarbuiten moet het de
bedoeling zijn van beide verenigingen om alzo in een samenwerkingsverband meer
erkenning te krijgen op politiek en beleidsvlak, in eerste instantie op regionaal niveau. Elk
van de verenigingen kan in dit samenwerkingsverband ook de ‘eigenheid’ behouden en de
expertise opgebouwd over de vele jaren op elk vlak ten volle benutten.
Hierdoor kan er misschien ook meer noodzakelijke ruimte gecreëerd worden voor de
Leuvense jeugd (meisjes en jongens) om hun favoriete basketsport te beoefenen.
Door een nog betere bekendheid naar het publiek toe kan de kwalitatieve groei van beide
verenigingen nog gestimuleerd worden. Nog steeds is er bvb. onvoldoende kennis bij de
bevolking over de mogelijkheden voor meisjes in Leuven om de basketsport te beoefenen.
Er is nog veel werk aan de winkel maar we zijn op de goede weg !

In een “notedop”
Stamnummer :

2294

Clubkleuren :

blauw – geel

Adres secretariaat BC Dames Leuven : Roeselveld 13, 3020 Herent
016/204393
Thuislokatie Adres :

KA Redingenhof
R. Vandervaerenlaan, 3000 Leuven

Capaciteit:

500 zitplaatsen, 250 staanplaatsen

Ploegen :

- Dames Seniors :
- Dames Jeugd :

4 ploegen waarvan 2 ploegen in 2e Landelijke,
1 in 1e Provinciale en 1 in 2e provinciale
11 ploegen waarvan 3 landelijke ploegen

Aantal leden : 245 waarvan 182 speelsters
Voorzitter :
Secretaris :
Penningmeester :
Sportief Directeur :

Felix Demol
Patrick Van Roost
Mia Aeschbacher
John Van Crombruggen

