Basket Kangoeroes Willebroek verhuist naar Mechelen.
Academie Willebroek en Academie Mechelen

Beste leden,
Na 5 seizoenen (sinds 2013-2014) in de Pro Basketbal League verhuist Kangoeroes Basket van de gemeente
Willebroek naar de stad Mechelen vanaf het seizoen 2018-2019. Dit om tegemoet te kunnen komen aan de
licentievereisten van de Pro Baskeball League waarvoor de club in zijn eerste seizoenen uitstel verkregen had.
Met de gemeente Willebroek, een gemeente waar basketbal altijd een belangrijke sport geweest is, is er naar
meerdere mogelijke oplossingen gezocht om in sporthal De Schalk en/of binnen de gemeentegrenzen van
Willebroek te blijven. Helaas was het niet mogelijk om voor de 1ste nationale ploegen op korte termijn aan de
vereisten van de Pro League te voldoen, het bestaan van de club te blijven verzekeren en verdere groei te
verwezenlijken.
De uiteindelijke beslissing om de club te verhuizen naar Mechelen, komt er dankzij het zeer positieve onthaal vanuit
de stad Mechelen; waar men nog steeds kan terugblikken op de successen van het toenmalige Racing Mechelen, en
waar men tevens een zeer goed draaiende (jeugd-)werking van Pitzemburg Basket Mechelen heeft.
Kangoeroes Basket Mechelen
Vanaf de start van het seizoen 2018-2019, zal Kangoeroes Basket Willebroek omgedoopt worden tot Kangoeroes
Basket Mechelen. Tevens zal er een fusie plaats vinden met Pitzemburg Basket Mechelen. Als club zullen we onze
gezamenlijke werking behouden in zowel Willebroek als Mechelen, met respectievelijk hun eigen Academies. Er
verandert dus niets voor welke ploeg dan ook, behalve voor de 1ste nationale teams. Alle ploegen, op uitzondering
van de fanionteams, zullen bij Basket Vlaanderen spelen onder de naam “ Kangoeroes Pitzemburg Mechelen ”.
Op middellange termijn zullen de wedstrijden in Mechelen verhuizen van de Winketkaai naar de nog te bouwen
topsporthal in de Arsenaal wijk op de Ragheno site achter het station van Mechelen.
Nu Kangoeroes Basket als club heeft toegezegd om topbasketbal weer naar Mechelen te brengen, heeft de club nu
ook de mogelijkheid om een A-Licentie aan te vragen en zo op termijn te kunnen streven en meedingen naar
Europees basketbal, iets wat ook de jeugdwerking ten goede komt.
We zullen spoedig een info avond organiseren in zowel Willebroek als Mechelen om verdere toelichting te geven en
gelegenheid te bieden tot het stellen van vragen die u (als ouder) mocht hebben.

Met sportieve groeten,

Luc Katra
Voorzitter Kangoeroes Basket

