
 
 
 
 
 
 

SEPTEMBER 2022 

 

Nieuw seizoen start met een lekker ontbijt! 

Op zaterdag 24 september gaat het eerste ontbijt van 

Basket Sijsele door in de cafetaria van sportzaal ’t Veld. 

Inschrijven kan via deze link Ontbijt Basket Sijsele 

(google.com). Er zijn 2 shiften zodat wij veel volk kunnen 

ontvangen. Wij danken de organiserende mama’s 

Febronie, Evelien en Sofie voor dit evenement. Een 

ideaal moment bij de start van het nieuwe seizoen om 

elkaar (beter) te leren kennen in een ontspannen sfeer. 

Inschrijven dus!  

Even wachten op de nieuwe uitrustingen … 

De leverancier kan de grote toevloed aan bestellingen 

niet tijdig leveren. Errea is (volgens henzelf) nog het 

enige sportmerk dat het sublimatieproces in eigen 

beheer houdt en niet is uitgeweken naar Aziatische of 

Oost-Europese landen. Omdat het daar ook al traag gaat 

hebben vele sporten hun toevloed gezocht bij Errea die 

nu niet meer kan volgen. 

Wij staan nu ingepland op verzending vanuit Italië op 

06/10. Ook andere clubs uit onze regio staan op die lijst. 

Dit betekent ook dat de fotoshoot op 24/9 niet kan 

doorgaan. Wij gaan de organisatie van de fotoshoot 

eerst intern bekijken en houden jullie op de hoogte. 

Wie is er jarig in september? 

De volgende leden van basket Sijsele mogen deze maand 

een kaarsje uitblazen. Naast de naam staat de datum. 

Evelien Neirynck (4), Ilyas Van der Hooft (5), Jelle Van 

Ryckeghem (6), Wout Van Eylen (9), Geert Dehaese (9), 

Anthony Van der Hooft (10), Lowie Boudolf (17), Redda 

Brigui (17), Vic Hillewaert (20), Adriaan Claeys (20), Rik 

Buysse (22), Emile Moens (27) en Twan Rotsaert (27). 

Een dikke proficiat aan alle jarigen! 

 

 

Teambuilding tijdens de voorbereiding 

De spelers van One en Two zijn de voorbereiding gestart 

met een stage in Gent. Een aantal trainingen en een 

ochtendloopsessie werden afgewisseld met een aantal 

leuke teambuildingsactiviteiten en lasershooting. Er 

stonden ribbetjes op het menu en de overnachting was 

in de logementen van Sport Vlaanderen. 

Eind augustus trokken onze U14/U16/U18 naar 

Poperinge voor een teambuilding. Geen 

baskettrainingen, maar wel een hoogteparcours, 

mountainbiken, vlottenbouw en andere teambuildings-

activiteiten. Slapen deden ze in tipi’s. Hotdogs, croque 

monsieurs en ander lekkers stonden op het menu. Zeer 

geslaagd, een super ervaring! 

De spelers van U10/U12 mogen tijdens het seizoen 2022-

2023 ook nog iets verwachten! 

Te noteren in de agenda! 

 Milka-actie: 19 november 

 Sinterklaasfeest: 11 december om 14u 

 Nieuwjaarsreceptie: 15 januari om 13u 

 Infoavond sportvoeding en letselpreventie: datum 

volgt 

Meer volk op de wedstrijden 

Wij willen meer volk op de wedstrijden van de One. De 

peters van de One zullen jeugdwedstrijden bezoeken. 

Komen jeugdspelers en ouders dan ook hun peters 

aanmoedigen? Niets leuker dan een wedstrijd met veel 

ambiance in de zaal om achteraf nog eens lekker na te 

genieten in onze bar. Het aanbod van de bar werd 

uitgebreid en wij hebben een interessante nieuwe 

drankkaarten (waarde 55 euro, aankoop 50 euro). 

Tot de volgende … 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjmgNlnJMdf4Yg1mWUsPw5qj7BGeAUKBHHhC73DicfCKl5iA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjmgNlnJMdf4Yg1mWUsPw5qj7BGeAUKBHHhC73DicfCKl5iA/viewform

