Basket@Sea: een nieuw basketbalverhaal aan de kust.
De voorbije maanden is intensief gewerkt aan een nieuw hoofdstuk in het basketbalverhaal in en
rond Oostende. We stelden ons de essentiële vraag: hoe kunnen we een toekomstgericht en
wendbaar Filou Oostende bouwen? Tegelijkertijd probeerden we grenzen te verleggen en een
ruimere samenwerking met andere organisaties te zoeken en samen met hen één nieuwe
basketfamilie te creëren.
Na veel overleg met alle actoren, hebben we het antwoord gevonden.
De uitgangspunten van het plan zijn:
1. De omvorming van Basket@sea, waardoor we vier basketonderdelen samenbrengen in de
grootste basketfamilie aan de kust
2. Filou Oostende:
a. Een modern professioneel bedrijf op sportief, organisatorisch, maatschappelijk en
innovatief vlak
b. Toonaangevend in België en Europa. Competitief en inclusief
c. Van sportorganisatie (VZW) naar een toekomstgericht sportbedrijf (BV)
d. Een strategisch plan en visie op 5 jaar met duurzame groei
Dit zijn de drie basiselementen waarop we de komende 5 jaar zullen bouwen:
1. De bestaande feitelijke vereniging Basket@Sea wordt omgevormd tot één grote
basketfamilie met daarin 4 gelijkwaardige pijlers:

a. Koninklijke Basketbalvereniging Oostende Bredene (KBOB)
coördinatie van alle meisjes- en damesploegen
b. Kon BC Gistel Oostende Duva Fruit (KBGO)
coördinatie van alle jongensploegen en niet-professionele herenploegen
c. Dukes on Wheels en G-Sport
coördinatie van rolstoelbasket en de G-basketbalspelers
d. Filou Oostende (BCO)
de professionele herenploeg en de basketbalschool
Aan het hoofd van de pijlers staan respectievelijk voorzitters Alain Osstyn (KBOB), Chris
Jonckheere (KBGO) en Geert Catrysse (Dukes on Wheels + G-sport) en algemeen directeur
Marie De Clerck. De bestaande vzw’s en de hieraan gekoppelde stamnummers worden
behouden, en dit vooral om iedereen voldoende kans te geven om op het juiste niveau te
spelen. Als er hierover een nieuwe regelgeving komt, dan kan dit mee evolueren.
Daarnaast wordt een nieuwe vennootschap opgericht (zie verder). Deze vennootschap
beheert de vierde pijler en coördineert ook de samenwerking met de drie andere pijlers.

Geleidelijk aan zullen de acties gestroomlijnd worden en zo nog meer mensen de kans geven
basket te spelen of van basket op een andere manier te genieten.
2. Het voornaamste doel van deze grote basketfamilie is elke speler op zijn of haar niveau te
laten spelen. Wie recreatief wil spelen, moet dit kunnen op alle niveaus. Wie wil excelleren
moet de beste begeleiding krijgen om telkens een stapje hoger te kunnen zetten. We streven
er dan ook naar om spelers & speelsters uit eigen rangen zoveel mogelijk te laten
doorgroeien binnen de club en finaal tot de eigen seniorenploegen.
Daarnaast wordt er op administratief, organisatorisch, maatschappelijk en innovatief vlak
samengewerkt om te evolueren naar een sterke organisatie.
3. Om al deze doelstellingen te bereiken en professioneel te kunnen blijven werken, heeft de
Raad van Bestuur van Filou Oostende beslist om een nieuwe vennootschap op te richten. Op
1 juli gaan we van start met een besloten vennootschap (BV), genaamd Basket@Sea. De
voorzitter is en blijft Johan Verborgh. Deze stap is noodzakelijk om nieuwe investeerders aan
te trekken en de strategie op lange termijn vorm te geven. De gesprekken met de
investeerders zijn volop bezig en verlopen gunstig. Wanneer dit afgerond is, volgt hierover
een nieuwe communicatie, samen met de nieuwe doelstellingen die we ons stellen.
Reacties van de vier voorzitters:
Chris Jonckheere van KBGO: “De laatste 15 jaar loopt samenwerking en schaalvergroting als een rode
draad door onze werking. We zien dus ook deze integratie als een verdere stap in de realisatie van
onze doelstellingen. Promotie van (jeugd)basket en iedereen de kans geven om zijn sport te
beoefenen op het niveau dat voor hem/haar het meest geschikt is. Niet alleen topsport maar ook de
ambitieuze amateursporter en de recreant.
Alain Osstyn van KBOB: “De mogelijkheden die deze samenwerking biedt – voor zowel jongens als
meisjes – zijn legio. Het feit dat KBOB als club hierin de verantwoordelijkheid kan opnemen voor
meisjes en dames is natuurlijk fantastisch. De aanpak meisjes is nu eenmaal vrij specifiek, en op deze
manier kunnen we onze jarenlange ervaring aanwenden met een veel ruimer draagvlak.”
Geert Catrysse van Dukes on Wheels & G-Sport: “Basketbal is één van de meest populaire en
spectaculaire teamsporten die over de hele wereld door sporters, zowel mannen als vrouwen - al dan
niet met een beperking - wordt beoefend. Door ons te associëren met Filou Oostende, KBGO (met
zijn G-sport), KBOB en Basket@Sea kunnen we nog meer sporters met een verstandelijke of fysieke
beperking en een psychische kwetsbaarheid aan het bewegen krijgen. Ons motto blijft: Just play.
Have fun. Enjoy the game. (Michael Jordan)
Johan Verborgh van Filou Oostende: “Make everyone shine. No easy basket on & around the court.”

Voor meer informatie:
Johan Verborgh – 0475/76 19 12
Alain Osstyn – 0475/ 56 46 00
Chris Jonckheere – 0497/58 29 44
Geert Catrysse – 0478/ 28 65 12
Marie De Clerck – 0475/49 65 53

Over de vier pijlers:
KBGO ( voluit Koninklijke Basketballclub Gistel Oostende) Duva Fruit werd in de 50-jaren van vorige eeuw opgericht als BBC
Sint-Godelieve Gistel met stamnr. 0592. De club telt op vandaag 6 seniorploegen en een 30-tal jeugdploegen, in totaal meer
dan 400 spelende leden.
Na tientallen jaren in de provinciale afdelingen actief geweest te zijn kreeg de club eind vorige eeuw een nieuw elan met de
inbreng van Dirk Dumarey als voorzitter en sponsor (Duva Fruit). Er volgde een snelle sportieve opgang naar de nationale
afdelingen maar als club stootten we daar op onze limieten. Een beperkte jeugdwerking en geen doorstroming en dus ieder
jaar dure transfers afsluiten was geen gezonde basis. Toen zagen wij al een oplossing in samenwerking. In 2006 kwam de
club tot een akkoord met BOS Oostende (BOSO) en kregen we toegang tot een goed georganiseerde jeugdwerking . Een
paar jaar later startte de samenwerking met BC Oostende. Beloftevolle jongeren uit de basketschool konden in een systeem
van dubbele affiliatie aantreden bij KBGO in Top Division ( 1ste of 2de amateurklasse). Een win win voor beide clubs als je
kijkt naar de resultaten. Veel jeugdspelers van BCO konden via KBGO Duva Fruit de sprong maken naar professioneel basket
in binnen- en buitenland ( Serron, Salumu, Boukichou, Vanderhaeghen, Lambrecht, Van der Vuurst, Buysse, Kotrulja,
Buysschaert, Crépy,…). Ongeveer 5 jaar geleden werd de jeugdwerking van KBGO en BCO onder één paraplu gebracht
onder de naam Basket@Sea. Ook dit werd een succesverhaal, zowel voor de topsporter, als voor de de getalenteerde
amateur of de gemotiveerde recreant. Samenwerking en schaalvergroting zijn voor KBGO Duva Fruit altijd al een optie
geweest. Vandaar dat wij enthousiast reageerden om de vele informele afspraken te officialiseren.
Als toetredende club wil KBGO met al wat in onze macht ligt Oostende verder uitbouwen als één van de leading regio´s van
het Belgische Basketbal
Dukes on Wheels wil rolstoelbasket promoten in noord West-Vlaanderen en mensen met een fysieke beperking aan het
bewegen krijgen. Sporten in clubverband is het ideaal middel daartoe. Onze club wil zowel sportief excelleren als recreatief
mensen laten basketten. Ook willen we in jeugd investeren. Als club willen we ook ook onze sociale en culturele rol in de
samenleving in deze regio waarmaken en de samenleving een duw in de richting van toegankelijkheid geven en mensen
met een fysieke beperking integreren in die samenleving. Aantal sportieve leden Dukes on wheels: 30
KBOB (voluit Koninklijke Basketbalclub Oostende Bredene) is een gezonde gemengde basketbalclub, die ontstond uit de
fusie van drie entiteiten. Een eerste fusie bracht jongens en meisjes in Bredene samen onder één dak, in een gemengde
club onder de naam KBBC Bredene Jezebel. In april 2010 werd ook OBBC Oostende – vooral werkzaam op meisjes - daar bij
ondergebracht, tot vorming van de huidige club onder stamnummer 737. Het hoofddoel van deze resulterende club was, en
is, een ver doorgedreven focus op jeugdwerking.
Vooral naar de meisjes toe slaagde de club er in te werken op een sterker niveau – lees het vroegere ‘landelijke’ niveau. Een
ruimere samenwerking is een logische stap binnen dezelfde filosofie, om zowel voor jongens als meisjes des te meer meer
mogelijkheden te kunnen creëren.
Vorig seizoen 2019-2020 telde onze club 9 jeugdploegen, Senioren Heren (3PH) en Dames (promoverend uit 2LD, en
promoverend uit 2PD).
Filou Oostende is een Belgische topclub in het basketballandschap die beschikt over een succesvolle herenploeg, een sterk
draaienede basketbalschool en een uitgebreide jeugdwerking. De club geeft al haar leden en belanghebbenden (jeugd)spelers, fans, partners en vrijwilligers - de mogelijkheid om zich in een kwalitatieve en uitdagende omgeving
maximaal te ontplooien. Filou Oostende draagt de waarden uitmuntendheid, innovatie en integriteit hoog in het vaandel.
Door te werken aan het geluk van spelers, clubleden, medewerkers supporters en stakeholders, streven we naar kwaliteit
en sportieve excellentie. De verdere uitbouw en professionalisering van de club past perfect in deze missie.

