Zwevegem, 28 januari 2012

Peter De Lepeleire geeft invulling aan drie seniorenploegen
Chris Lannoo volgend seizoen headcoach Betafence One

BASKET BETAFENCE ZWEVEGEM TREKT SPORTIEF MANAGER AAN

In tegenstelling tot de ‘Two’ (de tweede seniorenploeg) die een sterk seizoen doormaakt,
gaat het de fanionploeg van Betafence Zwevegem niet voor de wind. Wat werd
aangekondigd als een ploeg met ambities is nu een ploeg in degradatiegevaar. Het belooft
dan ook een spannende strijd te worden onderaan de rangschikking in eerste provinciale.

Geen twijfel over landelijk seniorenproject.
Ondanks de tegenvallende resultaten van de fanionploeg, laat voorzitter Erwin Bossuyt er geen
twijfel over bestaan: “Basket Betafence Zwevegem heeft zijn plannen voor volgend seizoen al
klaarliggen. Of het nu eerste of tweede provinciale wordt, de clubambities blijven onverkort
gelden.”
Om die ambities te kunnen waarmaken, werd Peter De Lepeleire aangetrokken als sportief
manager voor de seniorenploegen. Vanaf volgend seizoen wordt gestart met een derde
seniorenploeg en van de nieuwe sportief manager wordt verwacht aan alle drie de
seniorenploegen invulling te geven, zowel wat spelers als trainers betreft.
Peter De Lepeleire is de initiatiefnemer van het internationaal X-mas baskettournament en is er
tornooidirecteur. Eerder reeds was Peter aan de slag bij Betafence Zwevegem als jeugdtrainer.
Chris Lannoo zal vanaf volgend seizoen de fanion van Betafence Zwevegem leiden.
Huidig coach Rudy Balcaen kiest er voor om volgend seizoen bij een andere basketclub aan de
slag te gaan.
Als nieuwe headcoach werd Chris Lannoo aangetrokken. Chris is momenteel aan de slag bij
Basket Waregem, als jeugdcoördinator.
Eigen jeugd is uithangbord van de club.
De jeugd van Basket Betafence Zwevegem zet niet alleen haar beste beentje voor in de eigen
competitie, maar wist zich recent nog te meten met tal van buitenlandse ploegen op het
internationaal ‘X-mas baskettournament’.
De fanion moet landelijke ambities hebben en dus een voorbeeld zijn voor de betere eigen jeugd.
Die eigen jeugd zal ten volle kansen krijgen om naast haar eigen basketopleiding te kunnen

aansluiten bij de fanion (‘One’), de tweede (‘Two’) of de derde ploeg (‘Three’). De selectie voor
spelers met ambitie uit de kadetten- of juniorengroep zal op het eind van dit seizoen plaatsvinden.
Zo krijgt hun jeugdopleiding een extra dimensie, hetzij op landelijk, hetzij op provinciaal niveau.
Voor meer informatie: Erwin Bossuyt, Ommegangstraat 45, 8550 Zwevegem, 0478/25.19.05

