Ze was amper 16 jaar toen ze haar eerste stappen als coach zette en die passie heeft haar
sindsdien nooit meer losgelaten, ook al speelde ze zelf lange tijd op het hoogste niveau.
Sinds een viertal jaar is Aurélie Vandesteene jeugdcoördinator bij de meisjes bovenbouw
en de cel dames. De club kende in die periode een heel mooie evolutie: van een A-ploeg
die bleef hangen in tweede landelijke naar damesploegen op alle niveaus, met telkens
veel speelkansen voor onze eigen jeugd.
Het zal wel geen toeval zijn dat Aurélie een heel goed oog heeft voor scouting en een
neus voor jonge talenten. Daarenboven is ze de grootste supporter voor haar twee
basketballende zonen Jules en Oscar Isebaert, die bij de U14- en U16-jongens elke week
het beste van zichzelf geven. Een gesprek mocht dan ook niet uitblijven.

Hoe heeft het basketvirus je ooit te pakken gekregen?
Een vriendinnetje had me in het tweede leerjaar overtuigd om eens mee te gaan naar een
training in Herseaux. Ik ben afkomstig van Moeskroen en de ploeg in Herseaux was vlakbij. Ik heb
er tot in de U12 steeds in gemengde ploegen gespeeld. Nadien ben ik vertrokken naar Soubry

Kortrijk waar ik onmiddellijk bij de U16 belandde. Ik heb er een aantal jaren gespeeld tot de club
failliet ging. Nadien verhuisde ik naar Wevelgem en daarna werd een ploeg opgericht in eerste
provinciale bij Kortrijk Sport. We hebben toen een aantal promoties gerealiseerd tot in eerste
klasse maar ook die club ging failliet. In die periode ben ik ook mama geworden van twee
kinderen en ging ik recreatief spelen bij KTBK in tweede provinciale.
Wat maakt van basketbal zo’n unieke sport voor jou?
Het teamgevoel, de competitie, de adrenaline om te scoren, dat zijn zaken die de doorslag geven.
Ik heb een aantal jaren getennist, maar ik miste het teamgevoel rond het veld en de coaching van
iemand langs de zijlijn. Dat heb je in het basket allemaal.
Je hebt lang gespeeld en bent ook coach geweest. Wat draagt je voorkeur weg?
Tot een bepaalde leeftijd en zonder risico op kwetsuren was spelen fantastisch. De opwarming
onder leuke muziek, de sfeer tijdens de match. Alles was super. Ik heb vijf jaar top drie gespeeld
in eerste landelijke, dat vond ik mijn beste jaren. Er is een tijd voor alles en na mijn actieve
spelerscarrière is er nu de coaching wat ik ook heel graag doe. Het opvolgen van de jeugd is ook
heel boeiend. Als jeugdcoördinator mag ik een team bouwen met mijn coaches en daarbij op
zoek gaan naar de beste talenten. Dat doe ik heel graag.
Hoe werd je een scout bij Kortrijk Spurs?
Ik volg de laatste vijf jaar het meisjesbasket op de voet, van de U12 tot de dames. Ik heb veel
connecties in Wallonië en doordat ik bij de nationale ploeg heb gespeeld bij de U16 en U18 ken ik
daar ook veel speelsters en coaches. De regio Kain-Moeskroen heeft voor mij geen
basketgeheimen, het is geen toeval dat er bij Kortrijk Spurs enkele Franstalige spelers rondlopen.
Ik ga ook veel wedstrijden bekijken om nieuwe talenten te ontdekken.

Is er nog veel onontgonnen talent te ontdekken?
Dat denk ik zeker. We leven in een boeiende basketregio. Ons team is klaar om toppers te
ontvangen die school en basket combineren. De plaatsen bij de A-ploeg van Spurs zijn beperkt,
maar daarnaast hebben we ploegen voor speelsters op elk niveau. Als we speelsters aantrekken
voor de A-ploeg zijn die meestal van een hoog niveau.
Een speelster vanuit de jeugd zien doorstromen naar de A-ploeg levert wellicht veel voldoening
bij je op.
Ontzettend veel! Als ik nu zie dat Cylia Ducoulombier doorstroomt naar de A-ploeg dan maakt me
dit erg gelukkig. Ik heb dat meisje zien spelen bij de U14 van Moeskroen en heb haar kunnen
overtuigen om naar ons te komen. Ze is daarna sterk gegroeid en zit nu bij onze fanionploeg.
Wat doet een jeugdverantwoordelijke van de bovenbouw eigenlijk?
We hebben zes damesploegen en zeven meisjesploegen (drie teams U14, twee U16 en twee
U19). Ik zorg dat alle speelster aan bod komen en goed in hun vel zitten of het nu gaat om een

speelsters in A-, B- of C-ploeg. De opvolging van het niveau van de meisjes en de gesprekken met
de coaches staan daarbij centraal. We moeten overal zorgen voor een mooi evenwicht in de
ploegen. Elk individu maar ook elke ploeg moet vooruit gaan. Samen met Rhizo hebben we een
topsportschool uitgebouwd waarbij sommige meisjes op maandag en donderdag hun les mogen
verlaten voor een extra training. Dat is alweer een mooie stap verder richting professionalisme.
Daarnaast ontferm ik me over de planning van de wedstrijden, welke speelsters we doorsturen
naar de nationale selecties en bekijk ik trainingen en wedstrijden. Zo volg ik zowat zeven matchen
per weekend, met inbegrip van de matchen van mijn twee zonen.
Heb je het gevoel dat het niveau van het vrouwenbasket gestegen is?
In de hoogste reeks werken we nu met profspeelsters wat jammer is voor de eigen jeugd.
Anderzijds zie je dat de beste Belgische speelsters niet meer in de vaderlandse competitie actief
zijn, maar al snel in het buitenland gaan spelen. Als je de selectie van de Cats ziet, blijven er enkel
de meisjes over van 18-19 jaar die in België studeren. Het is mooi dat ze in het buitenland spelen
maar die plaatsen worden in de Belgische clubs vaak ingenomen door buitenlandse speelsters en
dat is jammer. Anderzijds leren onze meisjes natuurlijk wel veel van die profs, dat kan je niet
ontkennen. Vier jaar geleden begon ik als jeugdcoördinatrice met 32 meisjes, nu zijn er 90 en is
er op elk niveau een ploeg, van tweede provinciale tot in eerste klasse. Zo blijft Kortrijk Spurs
niet alleen een grote, maar ook een familiale club.

Zou het kunnen dat er uit de huidige lichting bij Kortrijk Spurs ook Belgian Cats groeien?
Ik denk dat er momenteel 2, 3 speelsters in aanmerking zouden komen voor een nationale
selectie. Basket blijft een erg veelzijdige sport, er is niet alleen de competitie, je leert er ook veel
mensen door kennen. Wie kiest voor de Spurs kan basket op hoog niveau combineren met
studeren in Kortrijk. Eens je afgestudeerd bent met een mooi diploma op zak kan je dan nog de
keuze maken om naar het buitenland te verhuizen voor je sport. Meisjes denken soms hun sport
voor te nemen en zijn tevreden met een middelbaar diploma als ze achttien zijn om daarna alles
op de topsport te zetten. Ik zeg duidelijk : kies eerst voor een diploma. De kansen komen nadien
ook nog.
Volgend jaar is een erg belangrijk jaar voor het vrouwenbasket. Er is het Europese
Kampioenschap en er zijn de Olympische Spelen.
Ik heb de hele campagne van de Cats gevolgd. Ik ben een grote fan van de huidige lichting. Ze
hebben een fantastische ploeg. De vraag is : zullen ze voldoende kunnen trainen en zich goed
voorbereiden tijdens de coronaperiode. In beide tornooien moeten ze voor het maximum gaan al
verwacht ik zowel op het EK als op de OS veel concurrentie van landen als Frankrijk en Spanje. Ik
ben alvast heel hoopvol.
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