
Kortrijk Spurs wil ook de basketters met een fysieke of mentale beperking de kans geven te 
genieten van de fijnste sport van de wereld. De G-sporters trainen en spelen met veel passie 
onder leiding van gedreven coaches. Eén ervan is Dominique Vandenbroucke.  

 

 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je hebt zelf lang gespeeld. Waar heeft die basketbalmicrobe je ooit gebeten? 
 
Ik ben begonnen in ’t Fort waar ik samen met de schoolploeg mijn eerste basketbalschoenen 
versleet. Dat was in het tweede jaar van het secundair onderwijs, ik was een jaar of dertien. 
Vroeger begonnen ze toen niet met basket in die periode. Daarna zijn we beginnen trainen in het 
Sint-Amandscollege, Olympia heette dat toen. Er was een club maar die speelde geen competitie. 
Toen die drang naar matchen spelen te groot werd, zijn we overgestapt naar Kortrijk Sport. Ik 
groeide als speelster en belandde uiteindelijk in Waregem met wie ik tot in eerste klasse heb 
gespeeld. Het was de tijd van de grote derby’s in het damesbasket tussen Waregem en Kortrijk. 
Toen we kinderen kregen, ben ik gestopt om daarna de draad terug op te nemen bij Kordab. Het 
was als het ware een reünie van de oudere generatie van wie de kinderen uitgegroeid waren. Ik 
heb uiteindelijk gespeeld tot mijn 44ste. 
 
 



Wat waren jouw capaciteiten als speelster? 
 
Ik was meer de typische achterspeelster. Zo werd dat in onze tijd genoemd. Ik ben groot en sterk, 
maar niet zo snel. Mijn mooiste periode beleefde ik wellicht bij Kordab. Het was de oudere 
generatie die puur voor de fun wou spelen, enkel voor de goesting dus, er kwamen geen 
geldzaken aan te pas en we speelden zonder trainer. We wisselden elkaar af aan de tafel, want 
we hadden daarvoor niemand anders en vaak versloegen we de jongere generatie die dan jaloers 
achterbleef (lacht). De passie voor het basket is altijd gebleven: wat een unieke ploegsport met 
veel variatie en veelzijdigheid! Ik heb ooit gevolleybald, maar dat vond ik eerder statisch, atletiek 
was te eenzaam, net als zwemmen. Het fjine groepsgevoel vond ik enkel in het basket. 
 
 
Schuilde er altijd al een trainster in jou? 
 
Ik heb lichamelijke opvoeding gestudeerd en les gegeven in de Hoge Kouter, ik heb dus altijd 
gewerkt met mensen met ene beperking. Met de school namen we ook deel aan de Special 
Olympics en in die periode startte Kortrijk Sport met een eerste G-ploeg onder leiding van Patrick 
Derck die me later opbelde om zelf training te komen geven. Ik was blij dat ik dit kon opnemen. 
Toen Kortrijk Sport opging in de Spurs werd de werking uitgebouwd. We beschikken nu over drie 
trainers, jonge enthousiaste, gemotiveerde mensen die het heel goed doen. Ik blijf het 
administratieve deel voor mijn rekening nemen, naast de contacten met de ouders, een soort 



coördinerende rol dus. Op termijn zullen ze dit van mij overnemen. Mijn ervaring wil ik graag aan 
hen doorgeven.  

 
Wat blijft er na al die jaren zo bijzonder voor jou bij het werken met mensen met een beperking? 

 
Ze zijn altijd blij en tevreden om te komen. 
De spelers en speelsters stralen altijd en als 
er al eens een probleem is, is dat snel 
opgelost. Ze zijn ook enorm dankbaar, net 
als de ouders. Voor de spelers is basket ook 
een doel. Daardoor voelen ze zich iemand 
die ook eens in de kijker kan staan, zeker als 
er publiek bij hun wedstrijd mag komen 
kijken. Als trainer krijg je veel van hen terug. 
Het is onvoorwaardelijk. Als je trainer een 
slechte dag had, voelen ze dat en word je 

door hen als het ware getroost. Ze zijn ook heel eerlijk, ze zeggen jou direct als er iets op hun 
lever ligt. Schijnheiligheid bestaat voor hen niet. Daarnaast moet je hen niet betuttelen. 
Respecteer ze gewoon zoals ze zijn. 

 
Het jammere is dat er geen competitie is voor hen. 
 
Klopt en dat is bijzonder spijtig. De competitie staat niet op punt, al zijn er wel een paar ploegen 
die geprobeerd hebben iets op te zetten, maar het komt maar niet van de grond. Meestal 
worden er wel wedstrijden gespeeld zonder veel officieel gedoe. Dan spelen we in Gent, Schoten, 
Geel of ergens in Limburg. Het hoogtepunt van het jaar zijn en blijven de Special Olympics, iets 
waar ze het hele jaar naar uitkijken. Door corona hebben ze die twee jaar moeten missen wat 
natuurlijk een groot gemis was. Dat was toch wel een domper. 
 
 
Hoe worden de teams ingedeeld? 
 
We hebben momenteel te weinig spelers om twee ploegen te maken om hen zo in een hoger of 
lager niveau in te delen. Op tornooien zie je wel dat de ploegen ingedeeld zijn per sterkte omdat 
daar vaak gekozen wordt voor wedstrijden van drie tegen drie, dus heb je maar een beperkt 
aantal spelers nodig. Het gaat ook telkens om gemengde teams van jongens en meisjes samen.  
  
 
 



Jullie willen met de G-ploeg ook zorgen voor meer inclusie in de basketbalwereld. 
 
We willen ook bij Kortrijk Spurs het zogenaamde ‘unified sporten’ promoten : gemengde teams 
van mensen zonder en met een beperking. Zeker voor die laatste groep zou dat belangrijk zijn 
omdat valide spelers het niveau voor hen wat zouden kunnen optrekken, bij voorbeeld als de 
valide spelers zouden kunnen fungeren als spelverdeler die het spel ziet. Hij of zij kan dan de 
spelers met een beperking perfect aanspelen zodat zij kunnen afwerken. Iemand die het spel 
leidt waardoor zij kunnen uitblinken. In ons team spelen daarnaast ook basketters met autisme. 
Door hun autisme hebben ze moeilijkheden om in een reguliere ploeg te spelen. Ze worden door 
onze spelers goed aanvaard en er wordt rekening met hen gehouden. Het gaat om kinderen die 
in het gewoon onderwijs meedraaien, maar door hun autisme moeite hebben om zich aan te 
passen in een gewone ploeg. De auti-ploeg wordt door onze trainers ook goed opgevangen en 
begeleid. 

 
Waaraan moet een goeie G-sportcoach voldoen? 
 
De coaches zijn niet makkelijk te vinden. We hebben twee, drie jaar gezocht naar gemotiveerde 
mensen, want het is en blijft een hele opgave. Je moet er altijd zijn voor hen. Ze aanvaarden wel 
eens een andere coach, maar niet te frequent. Eigenlijk hebben ze nood aan een of twee vaste 
mensen die er altijd voor hen zijn. Het engagement van de G-sportcoaches is dus groot. Het zijn 
mensen die de spelers 200% moeten kunnen vertrouwen. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Het kan niet anders of de G-basketcoaches zijn bijzonder gepassioneerde mensen. 
 
(lacht) Ik kan het iedereen aanraden om G-sportcoach te worden, want het is een passie. Je moet 
openstaan voor die gasten, maar je kan er enorm veel mee bereiken. We zien overal dat er clubs 
in de regio ontstaan en dat is superpositief. Zo zijn er al ploegen in Desselgem, Gent, enkele 
teams rond Brugge en aan de kust. Sport voor mensen met een beperking zit duidelijk in de lift 
en dat maakt me bijzonder gelukkig. 
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