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Aan de liefhebbers...
Ingevolge de Belgische wetgeving, vanaf 1 januari 2007: absoluut rookverbod in de Okido kantine!

Teamsponsor Okido 1

Teamsponsor Okido 2

Teamsponsor Okido 3

Teamsponsor Okido 4
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De competities vallen zo stilaan in hun definitieve plooi. Sommige 
ploegen botsten op iets meer tegenstand dan verwacht, terwijl 
andere verwachtingen wisten te overtreffen. Maar het zijn niet 
altijd de resultaten die tellen. Wij hebben ons laten vertellen dat 
de sfeer in élke okido ploeg goed zit, en dat is misschien wel het 
allerbelangrijkst. Geniet van het spelletje gasten, dáár draait het om.

Zo genoten we onlangs nog van het supperstraffe openingskwart 
van Ann Van Mechgelen die maar liefst zeven driepunters op rij liet 
optekenen. Ook onze sponsors genoten zichtbaar van de spannende 
wedstrijd die hen tijdens de sponsoravond op 24 januari werd 
voorgeschoteld. En Okido 4 genoot toen ze te horen kregen dat den 
Tjörven/Serge onderweg zonder naft gevallen was. Tja, sh*t happens.

In deze jump shot vind je uiteraard weer heel wat wedstrijdverslagen 
en een laatste vriendelijke oproep om op 24 maart met zen allen af 
te zakken naar de Bemdhal voor ons aller eetfestijn. 

Natuurlijk hebben we weer enkele leuke wist-je-datjes voor jullie 
klaar en omdat hij een persoonlijk verzoekje opstuurde naar onze 
redactie heeft ook DJ Mbenga een speciale vermelding in deze 
JumpShot.

Veel leesplezier!

MB & JC
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Lyra vs Microben 4-12 na verlengingen
07-02-2009

In colonne werden onze supportersbussen door de enge steegjes van 
Lier naar de parking geleid. Na screening moesten enkele voertuigen 
toch een plaatsje zoeken buiten de terreinen van Lyra. Dan werd 
de ploeg naar de kleedkamers gebracht, de supporters moesten 
achter de tralies (om iets te drinken). Om de decibels in de tribunes 
in te perken werden onze luidruchtigste supporters gevraagd 
om scheidsrechter te spelen. Om de andere ouders ook rustig te 
houden had men dan nog de fluitjes verstopt. Dus mochten onze 
refs “STOOOOP” roepen en “PEUP” bij respectievelijk een “fout” en 
“einde speeltijd”. ’t Was al juist als in mijnen troeptijd op oefening 
in Arlon :  daar moesten we ook “Pang” roepen als de kogels op 
waren… Ik heb toch een paar keer rond gekeken :  “waar hangt hier 
die candid-camera…”

Swat, wat de match betreft :  onze microben hadden stevig 
overwicht in de eerste quarter. Niettemin moesten er nu al 
verlengingen gespeeld worden. Omdat hun mooie elektronische 
klok het niet deed werd een ouderwets exemplaar bovengehaald. 
Na een tijdje (veel meer dan 4min) bleek ook deze klok te stoppen 
met tikken. Dus na dubbele speeltijd beslisten de refs dat het quart 
gespeeld was en die was al binnen voor Okido. 

Voor het tweede quart werd de wedstrijd-klok geschonken door 
een beroemd architektenbureau uit de buurt. Ook dit deel werd 
gewonnen door onze microben. Dus een hele opluchting voor onze 
interim-Coach, want nu was het al minstens een gelijkspel! Met de 
pauze had men de elektronische klok aan de praat gekregen. En wat 
voor ne praat :  die “PEUP-te” juist hetzelfde als onze assistent ref. 
Met het vorderen van de wedstrijd ging het samenspel ook een 
stuk beter, de bal werd mooi rondgespeeld. Jammer dat de kansen 
niet altijd werden beloond met punten : den bal wilde niet graag 
in ’t korfken, maar bij de tegenpartij nog minder. Waardoor we 
ook de derde quarter pakten. Wat weinigen gezien hadden was 
dat tijdens die derde quarter een fluitje de sporthal binnensloop, 
er hing zowaar nen beëdigden scheidsrechter aan ook! Dus we 
konden een echt 4° kwart zien, onze spionkop was terug compleet, 
en ook compleet opgedraaid, want ze zagen nu ¼° van hun 
scheidsrechtersvergoeding door hunne neus geboord. 

In deze 4° time werden de inspanningen van Lyra ook beloond, en 
ze kwamen hier zelfs tot op 2 punten! Hun coach kon nu ook terug 
een beetje lachen (en ik moet zeggen dat dat veel mooier was). 
Niettemin hadden we verdiend gewonnen. De microben hadden een 
lekker doucheke verdiend, maar zelf vonden ze dat niet nodig. Ze 
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gingen liever mee achter de dranghekkens iets drinken.
Als algemeen besluit kunnen we stellen dat we in Arendonk 
dik verwend zijn. Een prachtige sporthal, netjes verzorgd, een 
hardwerkend bestuur.

Jako Pitzemburg C vs Benjamins 2: 56 - 68 
07-02-2009

De thuiswedstrijd tegen Pitzemburg werd verloren met 54 - 70. Dus 
had Okido een eitje te pellen met de tegenstrever. De supporters 
waren benieuwd naar de wedstrijd. Als je speelt tegen zwaardere 
tegenstanders heb je nl. vaak een mooiere wedstrijd.

De ploeg van Okido bestaat compleet uit eerstejaars benjamins. 
Bij Pitzemburg waren 4 spelers tweedejaars, 5 eerstejaars en een 
eerstejaar microob. De eerste quarter begon goed gelijkopgaand. 
Samen met een goede strakke arbitrage leverde dat mooie basketbal 
op. Naar het einde toe maakte Pitzemburg dan toch een kloofje. 
Eerste quarter: 15– 10.

De tweede quarter werd een goede start voor Okido. Goede basket 
en sterke “jongens” (van beide geslachten dus) deden Pitzemburg 
niet meer bestaan. Halverwege de quarter werd een score van 15 – 
22 opgetekend. Deze walkover door Okido deed de scheidrechter 
blijkbaar toch wat wankelen in de neutraliteit. Er werd veel meer 
toegelaten, vooral bij Pitzemburg dan. Dat gegeven in combinatie 
met wat gerommel bij  Okido zorgde ervoor dat Pitzemburg in no 
time terug 4 punten voor stond. Tweede quarter: 20 – 21, ruststand: 
35 – 31.

Na de koffie konden de supporters verder gaan genieten van een 
pittige wedstrijd. Beide ploegen gingen er voor. Er werd stevig 
gespeeld, en er werd mooie basket getoond, van beide kanten. Als 
je op het wedstrijdblad kijkt, lijkt het alsof Lander die quarter alleen 
op het terrein stond. Als ik het nog goed herinner werd er slechts 1 
doelpunt door een andere speler gemaakt: Stijn! De scheidsrechter 
was in deze quarter wat de pedalen kwijt, of was het haar fluitje. 
Er werd quasi niets gefloten, maar dat gebeurde gelukkig wat langs 
beide kanten. Een ruwer gedeelte in de match dus, maar met Okdio 
als sterkste. Derde quarter: 13 – 17, oftewel 48 – 48. Het kon dus nog 
alle kanten uit.

De laatste quarter was dus letterlijk beslissend. Kon Okido op haar 
elan verder? Die vraag werd snel beantwoord: ja, het kon. Okido 
hield het tempo hoog en bleef stevig spelen. Zelfs Stijn bleef de 
weg naar de ring vinden en scoorde nog. Katleen lapte er nog 
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een zuivere korf bij vanuit de hoek net binnen de driepunterlijn 
(wat bewonderende commentaar van de tegenstrever uitlokte). 
Verdedigende rebounds van Lander en Jeroen, die Griet bedienden 
voor een paar fastbreaks. De scheidsrechter begon ook terug fouten te 
fluiten. Daardoor kon Okido de druk hoog houden. Bij Pitzemburg was 
blijkbaar het licht uitgegaan. Vierde quarter: 8 – 20, eindstand: 56 – 68. 

Een mooie overwinning met quasi gelijke cijfers als in de heenmatch. 
De revanche was dus geslaagd. 

De spelers die coach Laura de arena in jaagde: Lander, Stijn, Katleen, 
Thomas, Griet, Jonathan, Ella, Eloy en Jeroen.

Benjamins 2 vs Wuustwezel B: 77 - 36 
21-02-2009

De heenwedstrijd in Wuustwezel was gewonnen met 40 - 82. In 
principe mocht op papier deze wedstrijd dus niet echt een probleem 
opleveren. En zeker ook niet als je weet dat Okido mee boven in de 
rangschikking staat .

Vanaf de aanvang van de wedstrijd was duidelijk dat Okido ook 
vandaag de baas zou spelen. Okido maakte eerst 12 punten vooraleer 
Wuustwezel er ook eentje door het netje kreeg. Wuustwezel bleef 
aardig meespelen, maar kon Okido nooit verontrusten.
Q1: 22 – 9
Q2: 16 – 6
Q3: 19 – 11
Q4: 21 - 10

Vandaag noteerden we ook dat Griet nog steeds even gretig in het 
basketbalspel duikt, dat Lander nog steeds snel en krachtig naar de 
ring gaat, maar dan toch eens een inlegger durft missen, dat Thomas 
nog steeds over volgeladen batterijen beschikt, en dat iedere andere 
speler uit de ploeg ook nog steeds op zijn eigen wijze aan de slag 
gaat.  

Speelden vandaag de gewonnen wedstrijd: Lander, Stijn, Katleen, 
Thomas, Griet, Jonathan, Ella, Eloy, Lotte en Jeroen.

Pupillen vs Nila Nijlen: 40 - 99 
21-02-2009

Vandaag stond bij de pupillen de wedstrijd tussen de tweede (3 
verlieswedstrijden) en de eerste (alles gewonnen) op het programma. 
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ze de eer Nijlen verslagen te hebben.

Maar dan moet je natuurlijk eerst winnen! De spelers van Nila zijn 
volgens mij allemaal groter dan de Okidospelers. Ze zijn ook goed en 
gretig. Dat wordt dus een hele kluif.

Okido probeerde wel even (opende de wedstrijdscore met een gelukte 
vrijworp, maar een halve minuut later stond Okido 1-2 achter en zou 
nooit meer in de buurt van Nila komen. Okido bleef ook proberen 
via boogpasses de ploegmaat te bereiken, maar met zo’n grote 
tegenstanders haalt dat natuurlijk niets uit.

Okido moest dus ondergaan. Gedurende de wedstrijd werd tot doel 
gesteld dat Nila geen 100 punten mocht halen. Dat subdoel heeft 
Okido bereikt! Eindstand: 99 - 40.

Mochten mee de bittere pil slikken: Daan, Jens VS, Wouter M, Niels, 
Lander, Anouk, Chiel, Koen en Glen.

Kangoeroes vs Pupillen: 64 - 49
07-02-2009

In de heenronde moesten onze jongens nipt het onderspit delven 
tegen de Kangoeroes na een spannende wedstrijd. Wegens enkele 
gekwetsten waren we slechts met 7 spelers om naar Willebroek af te 
reizen. Het zou dus een zwaar matchke worden. 

De Kangoeroes begonnen zeer sterk aan de wedstrijd. Met hun 
basisploeg (3 meisjes en 2 jongens) liepen ze onze pupillen gewoon 
van het veld gedurende de eerste minuten. Het moet wel gezegd 
worden dat de ref veel toeliet bij de Willebroekse verdedigers. Onze 
jongens waren compleet verrast en konden geen vuist maken tegen 
hun grotere tegenstanders. Het duurde ontzettend lang vooraleer 
Okido kon scoren, terwijl de teller bij de Kangoeroes al snel op 15 
stond. Zij hadden een goede spelverdeelster op het veld staan die onze 
jongens geregeld het nakijken gaf. Door de zwakke start van Okido 
stonden ze na 10 minuten al op een 23-9 achterstand. In het 2de kwart 
kwam er langzamerhand wat beterschap in aanval. Jens M en Niels 
scoorden met enkele mooie drives en Wouter M scoorde vanop halve 
afstand. In verdediging deed iedereen al beter wat zijn job, zodat 
Okido gelijke tred kon houden met Willebroek (12-12).
Na de rust kregen we dan toch een beter Okido te zien: korter op 
de man verdedigend, goede help-defense en wat meer lef in aanval. 
Beetje bij beetje werd er wat van de achterstand weggewerkt. 
Toen de kloof slechts 6 punten bedroeg, begonnen we terug te 
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geloven in een mogelijke zege. De Kangoeroes lieten zich echter niet 
zo maar doen en stelden terug orde op zaken tegen het einde van 
het 3de kwart. De achterstand voor Okido bedroeg terug 12 punten. 
Toch hadden onze jongens dit kwart afgesloten met 16-18. Tijdens 
het 4de kwart was de fut eruit bij Okido. De ref was ondertussen 
wel wat meer fouten gaan fluiten waardoor Okido geregeld op de 
vrijworplijn verscheen (en de vrijworpen werden goed omgezet). Het 
4de kwart eindigde op 13-10. Onze jongens hebben dus 3 quarters 
goed meegespeeld maar ze hebben de wedstrijd in de eerste minuten 
reeds verloren…. 
 
Speelden voor Okido : Wouter M., Daan, Koen, Jens M, Chiel, Niels en 
Jens VS.
  

Pupillen vs BBC Schoten: 98 - 56
24-01-2009

Onze pupillen draaien nog steeds mee in de bovenste regionen van 
het klassement terwijl Schoten zich in de laatste helft van de tabel 
bevind. Het zou dus een redelijk makkelijke wedstrijd moeten worden.

Onze jongens begonnen echter iets te laks aan de wedstrijd en het was 
Schoten die de eerste korf lukte. In verdediging was de agressiviteit 
ver te zoeken bij Okido en onze tegenstanders profiteerden van de 
ruimte die ze kregen. Ook in aanval waren er niet echt mooie Okido-
combinaties te bewonderen, zoals we dit seizoen toch wel gewoon 
waren. Tijd dus voor coach Jasper om zijn manschappen eens wakker 
te schudden (of beter gezegd, wakker te schreeuwen). Langzaam aan 
kon Okido dan toch een kloofje maken. Tijdens het 1ste kwart waren 
er in aanval geen echte uitblinkers langs Okido zijde. Iedereen pikte 
wel zijn goaltje mee (7 Okido-spelers konden al scoren). Zij sloten 
het 1ste kwart af met 27-10 cijfers. In het 2de kwart opent Wouter 
M. met 4 punten op rij. Dit voorbeeld werd gevolgd door Niels en 
Chiel. Schoten probeerde aan te klampen maar moesten toch weer 10 
puntjes prijs geven dit kwart. Okido kon gaan rusten (alhoewel ze niet 
erg moe leken) met een confortabele 48-20 stand. 

Ook in het 3de kwart wist Chiel het netje goed hangen en pakte 
geregeld de baseline om te scoren onder de goal. Ook de motor van 
Jens M. draaide nu op volle toeren en scoorde met gemak 10 punten 
dit kwart. Tijdens de laatste 10 minuten waren het vooral Chiel en 
Daan die aanvallend sterk uit de verf kwamen. Stilaan kroop Okido 
naar de 100 punten toe. Het werd krap maar in de laatste seconden 
kregen ze toch een kans om ‘den honderste’ te maken. Spijtig genoeg 
rolde de bal over de ring en strandden ze op 2 luttele puntjes. De 
ontgoocheling op de spelers- en supportersbank was groot (enkel Yvo 
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Zorgden voor deze overwinning : Wouter M., Wouter E., Daan, Koen, 
Jens M, Chiel, Niels, Stef, Axel en Jens VS.
  

Okido dames 2 vs BBC Makeba: 57 – 45
21-02-2009
Onze meisjes speelden met overtuiging en zichtbaar plezier. Reeds in 
het eerste kwart werd de basis voor de overwinning gelegd. De rest 
van de wedstrijd bleef Okido controleren, zonder energie te verspillen.
Goed gedaan (jonge)dames.
1e quarter: 21 – 10.
2e quarter: 12 – 13. 
Ruststand: 33 – 23.
3e quarter:   8 – 7.
4e quarter: 16 – 15. 
Eindstand: 57 – 45.
Punten Okido: Vervecken H 10/ Van Gompel E 4/ Blockx J 4/ Michiels L 
19/ Van Eemeren D 10/  Borgmans 4/ Gaukema 4/ Vervecken M 2.
Punten Makeba: De Cuyper 15/ Geudens 4/ Baert 9/ Heirman 6/ 
Verberck 9/ Van Dooren 2.

Dames 2 vs Nila BBC: 56 - 52

Na een reeks van vier overwinningen tegen enkele eenvoudigere 
tegenstanders, kregen de dames 2 nog eens een uitdaging 
voorgeschoteld. Met Nila ontvingen ze de nummer drie uit het 
klassement. Deze ploeg bestaat uit een mix van jonge, getalenteerde 
speelsters, aangevuld met enkele ‘minder jonge’, zeg maar ervaren, 
dames (ter illustratie: het verschil tussen het jongste en het oudste 
Nila-lid bedraagt maar liefst 30 jaar). 

Wie dacht dat onze dames zich zouden lieten intimideren door 
enerzijds het talent en anderzijds de ervaring aan de overzijde, 
had het bij het verkeerde eind. Net zoals in de (met twee punten) 
gewonnen heenmatch maakte Okido het de tegenstander knap lastig 
met een vervelende, maar agressieve en efficiënte zone-defence. Het 
eerste kwart ging gelijk op. Het waren vooral Laura en Marlies die 
aanvallend de wet dicteerden. Mede dankzij een score van Dorien VE 
en tweemaal Marlies op rij, werd dit kwart met een 19-13 voorsprong 
afgesloten. In de tweede periode klopte het defensieve plaatje 
voor onze dames quasi volledig. Je zou verwachten dat er in een 
zone open shots worden toegestaan, maar door het voetenwerk en 
eindeloze inzet van de twee Dorienen, Heleen en Marjolein bleven 
deze nagenoeg uit. De enige oplossing die de dames uit Nijlen zagen, 
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was proberen onze defence te ontwrichten met drives. Dit was echter 
buiten onze twee centers, Elke en Laura, gerekend. Wie het durfde 
om in de raket te komen werd oftewel de bal afgesnoept oftewel 
gedwongen tot een wanhoopspoging. Dan was er nog Marlies die, 
telkens de bal in ons bezit was, de tegenaanval meteen lanceerde 
met een goed overzicht, snedige passes en op tijd en stond gevoel 
voor eigen initiatief. Ondertussen kon de coach van Nila zijn jaloezie 
ten opzichte van de zoneverdediging die de Okidodames tentoon 
spreidden niet langer onderdrukken en besloot dezelfde tactiek toe 
te passen. Shots van Marjolein, Heleen en 10 punten op rij van Marlies 
maakten hier echter direct korte metten mee. Het resultaat was een 
verdiende 34-22 voorsprong aan de rust. 

De pauze was blijkbaar niet lang genoeg voor onze dames om van de 
met tijden helse eerste helft te bekomen. Defensief zat het (zoals wel 
vaker dit seizoen) nog steeds snor, maar vooral aanvallend werd er niet 
altijd veel van gebakken. Balverliezen, geforceerde shots en slechte 
passes deden het mooie spel van in de eerste helft snel vergeten. 
Het moet ook gezegd worden dat de Nijlse meisjes/vrouwen met 
200% meer pit uit de kleedkamer kwamen. Hun spel was soms op het 
randje en als je de bal en jezelf dan niet (op een gelijkaardige manier) 
beschermd, kunnen de irritaties vlug oplopen. Gelukkig werd de 
schade beperkt en hadden de Okidodames nog steeds een voorsprong 
(43-33 ) aan het begin van het laatste kwart.

Nila opteerde in dit finale kwart duidelijk voor een alles-of-niets-
strategie. Met zijn vijven in aanvallende rebound en hopen dat de 
tegenaanval niet gelanceerd werd. De eerste vijf minuten hielden 
onze dames het hoofd koel en met enkele spectaculaire blockshots 
van Laura en stevig reboundwerk van Elke en Dorien VH kon Okido 
de Nijlse dames op achterstand houden. Aanvallend werd de bal 
iets langer rondgespeeld zodat we ook van onze 6e speler (de klok) 
gebruik konden maken. Heleen met een shot op halve afstand en 
Marjolein in de back-door  (met dank aan een prachtige assist van 
Dorien VE) zorgden voor extra adrenaline om de laatste vijf minuten 
van de wedstrijd aan te vatten. Hierin kwam Nila beetje bij beetje 
terug tot op drie punten. Paniek sloeg toe. De bal aan de overkant 
van het veld brengen werd opdracht nummer 1 en met een stevige 
Nijlse press was dit geen evidentie. Marlies kon met twee drives echter 
beletten dat onze dames op achterstand kwam. Met nog een halve 
minuut op de klok en een 52-50 tussenstand was het ‘Okido-bal’ aan 
de baseline. Marlies verstuurde een baseball-pass over het hele terrein 
naar een op-snelheid-gekomen Laura, die beheerst afwerkte. Nila 
scoorde echter enkele seconden later tegen. Weer inwerpen aan de 
achterlijn dus. Blijkbaar was Marlies niet tevreden met 1 zo’n baseball-
pass en ze verstuurde prompt een tweede. Weer was het Laura die 
de open lay-up op een dienblaadje afgeleverd kreeg. Ze legde de bal 

W
ED

ST
RI

JD
V

ER
SL

A
G

EN



(v
er

vo
lg

) weliswaar nog mooier binnen dan de vorige, althans als we moeten 
afgaan op de emotionele knieval van de Nijlse nummer 6. Inderdaad, 
alle lof kwam aan Laura toe die de eindstand (56-52) en de verdiende 
overwinning vastlegde.

Onze heldinnen: Marlies 29, Laura 10, Heleen 6, Marjolein 6, Dorien VE 
4, Elke 1, Dorien VH

Jenne, Marie, Karolien en Griet speelden niet mee wegens zeer 
uiteenlopende redenen.                    

Jako Pitzemburg vs Okido dames 1: 39 - 64
31-01-2009

Spijtig genoeg kunnen we ons de thuismatch tegen Pitzemburg nog 
goed herinneren. Dit was de eerste match van het seizoen en we 
verloren met 1 punt. Gezegd moet worden dat we toen nog niet 
ideaal op elkaar waren ingespeeld en dat de coach zijn chica’s nog niet 
volledig in het gareel kon houden! Ondertussen zijn we al zeer goed 
op elkaar ingespeeld en luisteren we al iets meer naar den Benny. Hij 
is dan ook al een wijze man want behaalde op 01/02/2009 de wijze 
leeftijd van 35 jaar! Ann Van Mechgelen was al voor ons gearriveerd 
en had reeds vernomen dat ze maar 6 waren en dat ze gingen 
verliezen. Heel vreemd, maar dat is ons nog al een paar keer gezegd 
door de tegenpartij? Ze hebben dus al schrik vooraleer de match 
begonnen is... Dit zorgde niet voor minder zenuwen voor ons!
1ste quarter: 8 - 17
De match kende een prima start, maar er had toch een hogere score 
kunnen prijken voor Okido. De afwerking was niet altijd even goed en 
de scheidsrechter leek ook al eens in de weg te lopen, vraag maar aan 
Marlies!? Hier kreeg ze het dan ook danig van op haar zenuwen (die 
ook voor de match al aanwezig waren en dus verdubbeld werden), 
doch ze maakte toch weeral 9 van de 17 punten. Ook de beide Laura’s 
en Ann droegen hun steentje bij. Joke zorgde vooral voor een goede 
boxing-out, waardoor de rebound voornamelijk door Okido genomen 
werd.
2de quarter: 7 - 16
We gingen op hetzelfde elan voort en ook Marjolijn was opnieuw van 
de partij! Zij heeft eindelijk gedaan met de exaams! Na maandenlange 
opsluiting en onthouding, was ze nog niet helemaal in haar element, 
doch ze scoorde haar eerste puntjes! Ook Mie werd opnieuw 
ingeschakeld met een ingetapede knie. Zij is nog niet volledig hersteld 
van een “ongelukkige val op een zaterdagnacht”, maar had er geen 
probleem mee om enkele fijne assists naar boven te toveren. De 
eerste helft werd afgesloten met twee driepunters van Ann, die weer 
een prima match speelde. Mogelijk had de aanwezigheid van drie 
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Rumar Frituur / Snackbar

Drukkerij Hermans

TC de Lusthoven

Frituur den Draai

Café Renova Reizen De Arend

Slagerij Van Gompel



vriendinnen hier een aandeel in.
3de quarter: 15 - 19
Zoals meestal motiveert een mindere tegenstander niet tot een goede 
match. Dit was ook nu het geval. We leken een beetje stil te vallen, 
omdat de overwinning reeds binnen was. Deze match leek op geen 
enkele manier op de eerste match van het seizoen en het was dan
ook nog eens snikheet in de hal, zodat we bijna in slaap vielen. Marlies 
maakte nog enkele mooie punten op halve afstand en Ann scoorde 
nog een driepunter, we kenden nog enkele stomme balverliezen, maar 
de winst kwam nooit in het gedrang.
4de quarter: 9 - 12

Over het laatste kwart valt eigenlijk niet meer zo veel te zeggen. Joke 
maakte nog enkele punten en ook Mie maakte haar eerste puntjes van 
2009! Ook deze quarter konden we weer winnend afsluiten. Het is te 
hopen dat we deze winning mood verder kunnen zetten!

Punten Okido: Westhof M 2 / Vervecken M 2 / Van Gompel J 4 / 
Michiels L 8 / Leyten L 8 /
Van Mechgelen A 13 / Liekens M 27

De tegenpartij zegt ons vaak, dat ze ons graag kampioen zouden 
zien spelen, omdat wij toch wel de tofste ploeg uit de reeks zijn. Dit 
streelt ons ego enorm, maar ik denk dat we dit ook te danken hebben 
aan onze faire supporters, in tegenstelling tot sommige andere 
‘Antwaarpse ploegen’. Toch nog eens een pluim voor de trouwe 
garde supporters, die weer week na week aanwezig zijn! Dit wil niet 
zeggen dat ge niet ne keer moogt komen kijken, supporters kunnen 
we nooit genoeg hebben. Iedereen is welkom en bij deze willen we 
al een oproep doen voor de match tegen Aartselaar, een belangrijke 
concurrent, die zal doorgaan op zaterdagavond 21/02/2009 om 20u in 
de Okidohal. Excuses als ‘genen tijd’ gelden hier niet, aangezien de 
eerste ploeg dat weekend niet moet spelen!
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Wist je dat...

- de computer ten huize Van Gompel kapot is en Paul dit als excuus 
geeft om het verslag niet te moeten schrijven!

- Paul de speelsters chanteert door ze niet van Pitzemburg naar huis te 
brengen, tenzij ze het verslag schrijven!

- den Benny het fysiek niet meer aankan om elk weekend te basketten 
met de tassers en te sjotten bij de reserven van de Vraai, nu hij de 
nobele leeftijd van 35 bereikt heeft.

- Joke in het kotje van Monique zat.

- Marij graag in het gat van Paul zit.

- Joke volledig geslaagd is voor haar kerstexamens!

- eigen stoef stinkt?!

- Marjo vrijdag wel 7 keer...

- ... en dat Inge hier nie goe van was!

- Dorien Buijs dit verslag geschreven heeft...

- ... en dus toch veilig thuis geraakt is!

W
IS

T 
JE

 D
AT

...



Eligio vs Dames 2 Okido: 29 - 50
25-01-2009

Weinig te vertellen over deze wedstrijd. 
’t Was misschien wat vroeg voor de dames om hun kunnen te 
tonen. Eligio was voor de rust zelfs de betere ploeg. Okido had veel 
problemen met het kleine veld en de compacte zoneverdediging. 
Na de rust kon Okido eindelijk de touwtjes in handen nemen. Eligio 
kon het tempo niet meer aan en zakte compleet weg. 
1e quarter: 10 – 12.  
2e quarter: 13 –   9.  Ruststand : 23 – 21.
3e quarter:   3 – 15
4e quarter:   3 – 14. Eindstand: 29 – 50.

Punten Okido :Van Herk 6/ Vervecken 7/ Liekens 16/ Michiels L 16 
Borgmans 2/ Gaukema 2/  Michiels K 1.

Punten Eligio: Van Elewyck 7/ Binnemans 2/ Luyten 6/ De Prince 11.

BBC Antigoon Hoboken vs Okido dames 2: 51 – 47
14-02-2009

Voor de koffie was Okido duidelijk de baas. Maar na de rust moesten 
we onze afwerkers missen. Verdedigend bleef Okido het goed doen, 
want Hoboken kon niet méér scoren dan voor de rust , maar wij 
scoorden bijna niks meer. ’t Is dus duidelijk waar het schoentje wringt: 
die bal door dat netje krijgen. 

1e quarter: 13 – 24.
2e quarter: 12 – 15. Ruststand: 25 – 39.
3e quarter: 14 – 4.
4e quarter: 12 – 4. Eindstand: 51 – 47.

Punten Okido: Vervecken H 2/ Van Gompel E 2/ Liekens M 20/ Michiels 
L 8/ Van Eemeren D 10/  Borgmans 3/ Gaukema 2.

Punten Hoboken: Pinxteren 6/ Vonck 1/ Meel 2/ Claes S 4/ Claes Z 15/ 
Vanlandschoot 13/ Engels 5/ De Vooght 1.
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Er brooddozen bestaan waarin je voor een ganse basketploeg 
boterhammen kunt meenemen, zo groot!
Dat Vincent er zo (minstens) 1 heeft! Dat hij de inhoud van zo’n 
brooddoos toch alleen binnenspeelt en daar achteraf geen zwaar gevoel 
van overhoudt! Dat hij, gezien de verhouding voedsel dat hij tot zich 
neemt en zijn lichaamsgewicht, wij vermoeden dat de arme jongen een 
kanjer van een lintworm in zijn darmen moet hebben zitten!
Dat je zo’n lintworm via de anus kan laten buiten komen door boven 
een bord warme melk te gaan zitten! Je iemand nodig hebt om het 
beestje dan op het gepaste moment bij de lurven (waar hangen die nu 
weer?) te vatten en hem naar buiten te trekken. 
Dat zo’n lintworm vele meters lang kan zijn! Dat een andere techniek 
er uit bestaat dat de “lintwormvanger” het beestje beetpakt als hij zijn 
hoofdje buiten steekt om van de melk te drinken en dan “GOOOOO!!!” 
roept, waarop de bezitter van de lintworm een spurtje van een meter of 
10 (desnoods langer) trekt.  Dat je de gevangen lintworm per opbod kan 
verkopen aan mensen met overgewicht (trouwens wat is je vraagprijs 
Vincent?) Nu gewoon in de gaten houden wie er de volgende weken 
plots veel kilootjes verliest!!!!

Wist je ook:
Dat Marij denkt dat een man na 2 pinten denkt dat zij “miss Belgiê” is. 
(Tja…’t is en blijft een bescheiden dame hé.)
Dat er altijd 2 pintjes klaarstaan als Luc van zijn werk thuiskomt. (aan 
welke miss België denk je dan Luc?)
Dat wij denken dat Luc dat waanidee Marij heeft aangepraat. (Waarom 
Luc? Waarom?)

Frank had een nieuwe supporter bij. ’t Zal opletten worden. Ze heet 
namelijk Marij. Maar zo hebben we er al eentje in onze bende. Maar  
volgens de nieuwe Marij was dat geen probleem want zij heet eigenlijk 
MARIJKEEEEEEEEE! (zo gaan we toch niet beginnen hé) Kijk…we zullen 
even de reglementen uitleggen: 
Marijke is in Arendonk Marij. Wij gebruiken al jaren geen 
verkleinwoordjes meer. Dat Frank haar MarijKE noemt is voor ons ok en 
dat zij Frank Frankske noemt moet ze zelf weten, maar zijn lengte in 
acht nemend komt het toch een beetje lachwekkend over.

Voor Marij 2: 
hierna nog enkele namen die we op z’n ons uitspreken:
Tony = Toon, Paul = Pool (en niet paaaawl), Karel = Sjarel (maar in dit 
specifiek geval toch gewoon Karel), Monique = Monnik, Lucien = Luc
An = Mieke, Mieke = Mie, Guido = Guy, Benny = coach,  
Frank = Meneer (voor ons)

Indien vragen kan u steeds terecht bij de redactie van dit blad.
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Okido Dames 2 vs Zuiderkempen Hulshout: 66 – 50
08-02-2009

Voor de rust was de wedstrijd vrij gelijkopgaand.  Er werd niet echt 
goed gespeeld maar beide ploegen legden veel inzet en motivatie in 
hun spel.
1e quarter: 18 – 15.
2e quarter: 10 – 9. Ruststand: 28 – 24.

Kwart 3 was het één en al Okido dat de klok sloeg.  Marlies Liekens 
zorgde ervoor dat Hulshout  niet meer aan de bak kwam door de 
andere speelsters van haar team steeds weer op het  gepaste moment 
de bal  te geven. Zij toverde in deze wedstrijd weer een aantal passes 
van meer dan 20 meter uit haar formidabele rechterarm,  die “spot 
on” waren.  Indrukwekkend!

Laura Michiels geselde ondertussen haar tegenstreefsters door zowat 
80% van de rebounds te pakken en ook zwaar te scoren. Knap werk!
Het verwonderd ons toch een beetje dat Hulshout niet hoger staat 
in de klassering. Het is natuurlijk een piepjong, maar toch meer dan 
behoorlijk team.
3e quarter: 24 – 5.
4e quarter: 14 – 21. Eindstand: 66 – 50.
Puntern Okido: Van Herk 4/ Vervecken H 5/ Van Gompel E 10/ Blockx 2/                      
Liekens 11/ Michiels 31/ Gaukema 4/ Vervecken M 4.

Punten Hulshout: Driesen 5/ Peeters 18/ De Winter 2/ Van Weert 4/  
Vaes 2/ De Cleyn 5/ Bergmans 13.

Gembo BBC vs Okido dames 1: 56 – 84     
14-02-2009

Met een kwartiertje vertraging konden de ploegen de opsprong 
nemen. Okido  vertrok als een stoomlocomotief….traag, maar met 
de wetenschap dat naarmate de tijd verderging, de locomotief steeds 
meer vaart zou gaan maken.

Waar Gembo het eerste kwart de bordjes netjes in evenwicht kon 
houden (1e q: 14 – 14) schakelde Okido in kwart 2 een versnelling 
hoger. Gembo werd op ieder niveau overspeeld door onze dames die 
collectief een prachtige wedstrijd speelden.  (2e q: 8 – 23) Ruststand : 
22 – 37.

Na de rust bleef Okido op hoog niveau presteren. De voorsprong werd 
uitgebouwd tot bijna 30 punten. (3e q: 13 – 26).
Het laatste kwart bleef offensief goed, maar defensief zagen we dat 
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Okido de concentratie wat liet zakken. Hierdoor kon Gembo de schade 
toch nog een beetje beperken. (4e q: 21 – 21) Eindstand : 56 – 84.
Punten Okido: Vervecken H 5/ Westhof 2/ Vervecken M 4/  
Michiels 20/ Van Gompel 4/ Van Mechgelen 11/ Leyten 9/ Liekens 29.

Punten Gembo: Loubry 2/ Vermaercke 4/ D’Hondt 9/ Van Kampen 5/ 
Jamees 31/ Van Buynders 15.

Okido Dames 1 vs BBC Aartselaar: 50 – 61
21-02-2009

Met spanning werd uitgekeken naar de komst van Aartselaar . Als 
Okido deze match kon winnen dan bleven de kansen op een titel meer 
dan goed. Bij verlies zouden we de rest van de competitie moeten 
afwachten of Aartselaar  nog ergens een foutje zou maken en punten 
laten liggen.  De zenuwen waren dus tot het uiterste gespannen. 
In het eerste kwart ging het nog gelijk op. Beide teams bleken zodanig 
te lijden onder de stress, dat er van basketten niet veel in huis kwam. 
Er werd gemist dat het een lust was. 
1e quarter: 10 – 8.

In kwart 2 kwam Aartselaar stilaan onder stoom. Okido bleef  
onmachtig en kon op geen enkel ogenblik het initiatief nemen of het 
tempo opleggen.
2e quarter: 12 – 20. Ruststand: 22 – 28.

Zes puntjes achter aan de rust, dan is er nog helemaal niks verloren. 
We bleven de hoop koesteren dat onze dames eindelijk in hun ritme 
zouden komen. Maar het bleek ijdele hoop te zijn. Het resumé van 
kwart 3 is vlug gemaakt. Twee driepunters en twee fieldgoals…Dan is 
het armoe troef natuurlijk. Aartselaar bleef ondertussen controlerend 
spelen en regelmatig afwerken.
3e quarter: 10 – 19.

Nog  3 minuutjes bleef Okido tegenspartelen, maar de tegenstreefsters 
reageerden uiterst efficiënt na elke score van onze dames. Aartselaar 
won dan ook verdiend deze topper. Zij zetten een grote stap richting 
kampioenschap.
4e quarter: 18 – 14. Eindstand: 50 – 61.

Punten Okido: Vervecken H 2/ Westhof 6/ Vervecken M 4/  Michiels 8/               
Iemants 8/ Van Mechgelen 12/ Leyten 7.

Punten Aartselaar:  Hendrickx 16/ Thevin9/ Roovers 9/ Kenens 2/ Jacobs 
12/ Guns 13.
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BBC Geel vs Dames Okido 1: 40 – 69
24-01-2009

In de heenwedstrijd had Okido zonder veel moeite Geel opzij gezet. 
(63 – 39). Misschien was het daardoor dat onze dames niet echt 
scherp aan de match begonnen. Er werd slecht 1 fieldgoal gescoord 
en 1 vrijworp. De andere 12 van de 15 punten in kwart 1 waren van 
de hand van An Van Mechgelen die liefst 4 op 4 scoorde met haar 
driepuntshots. Twee van die driepunters waren dan nog eens van meer 
dan 2 meter achter de driepuntlijn. Bepaald indrukwekkend!
1e quarter: 10 – 15.

We hoopten op beterschap in het tweede kwart, maar daar begon het 
zo mogelijk nog slechter. Na 5 minuten had Okido nog niet gescoord. 
De vrij goed georganiseerde defence van Geel zal daar zeker mede 
voor verantwoordelijk zijn geweest, maar het afwerkingsniveau van 
Okido was ondermaats vergeleken met anders. Met nog 4.30min te 
spelen voor de rust kwam Liekens eindelijk tot scoren. Dat zorgde 
voor een click, want vlak daarna toverde Laura Michiels enkele knappe  
“moves” in de raket uit haar flexibele lijf, weer gevolgd door een 
snelle actie van Liekens. Van Gompel legde binnen na een sterke 
drive en zo kon Okido toch een ietwat geruststellende voorsprong 
uitbouwen.

2e quarter: 8 – 13. Ruststand: 18 – 29.
Na de koffie kwam Okido stilaan onder stoom. Laura Leyten begon 
onder de ring de meest dominante speelster te worden. Rebounden 
en scoren. Hopelijk blijft ze dit seizoen verder gespaard van blessures, 
want we gaan haar zeker nog nodig hebben. Marlies Liekens en 
Laura Michiels bleven ondertussen het leven van de Geelse defensie 
zuur maken en Van Gompel kon ook nog eens binnenleggen. Van 
Mechgelen, die door de afwezigheid van Westhof een hele wedstrijd 
het spel moest verdelen, knalde weer een driepunter binnen. 
3e quarter: 12 – 20.

Game over…zoveel was duidelijk, maar onze dames bleven druk 
zetten. Waarschijnlijk wilden ze het zwakke spel van voor de rust doen 
vergeten.Van Mechgelen schoot haar zesde driepunter binnen, tot 
wanhoop van de Geelse aanhang. Vervecken bleef zoals altijd een rots 
in de branding met een oneindige werklust en inzet. Karolien Michiels, 
opgeroepen om Buys te vervangen, schoot loepzuiver haar twee 
vrijworpen binnen. 

Toch nog even vermelden…Van Mechgelen scoorde nog een 
reglementaire driepunter van aan de middenlijn, die onterecht werd 
afgekeurd wegens een vermeende middenlijnfout. Zelfs de Geelse 
coach applaudisseerde spontaan bij die knappe goal.  
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Over de ganse match mogen (kunnen) we niet echt tevreden zijn, 
maar…als het niet gaat zoals verhoopt toch blijven vechten, toch 
blijven proberen, dat alleen is al bewonderenswaardig. Geen goede 
wedstrijd spelen en toch winnen uiteindelijk nog makkelijk, is ook een 
kwaliteit die moet gewaardeerd worden.
Dus dames, mijn felicitaties hebben jullie.
4e quarter: 10 – 21.

Punten Okido: Michiels K 2/ Liekens 20/ Michiels L 14/ Van Gompel E 4/  
Van Mechgelen 20/ Leyten 9.

Punten Geel: Swartenbroeckx 10/ Van Lommel 2/ Van Hove 11/ Van 
Limpt 3 Vermeerbergen 14

Kukelukuuuuuuuuuuuu

Coach Benny was maar net op tijd aanwezig op de afspraak. Als wij 
hem daarover ondervragen (want wij vinden dat de coach nog steeds 
een voorbeeldfunctie vervuld) geeft hij ons een eerder zwak excuus. 

Zijn kiekens wilden niet op stok!!!!!. 
Lamenielache. Hij coach nu al meer dan een half jaar een 
damesploeg…maar zijn kiekens krijgt hij niet binnen???????????? 

Wij hebben altijd gedacht, en denken nog steeds, dat de haan de baas 
is. Maar in zijn geval zijn het de kiekens die de lakens uitdelen.

Okido Dames vs Guco Lier: 67 – 51
08-02-2009

Onze dames stonden duidelijk niet al te scherp in het begin van deze 
wedstrijd. Het samenspel verliep niet echt zoals het hoorde, en de 
ervaren speelsters van  Guco profiteerden daar optimaal van.
1e quarter: 10 – 16.

Okido besefte dat er uit een ander vaatje moest worden getapt. 
Liekens schoot enkele keren goed uit de start blokken en Van 
Mechgelen knalde even voor rust 2 driepunters binnen. Dat er zowel 
van buitenaf , als inside, als op snelheid kon gescoord worden deed 
Guco naar adem happen.
2e quarter: 17 – 7. Ruststand: 27 – 23.

Wat we verwachtten  direct na de rust gebeurde niet.  Okido kon het 
gaspedaal niet verder induwen, en Guco bleef prachtig weerwerk 
bieden. 
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3e  quarter: 16 – 12.
Okido bleef lichtjes dominant, en naarmate het einde naderbij kwam  
kon het meer zijn stempel drukken. Laura Leyten speelde een zeer 
goed vierde kwart. Zij is pas recentelijk weer beginnen basketten na 
een lange periode van blessure, en je ziet haar elke week beter en 
beter worden. Nu Inge Iemants en Mieke Westhof  recupereren en 
we kunnen er weer even tegen.
4e quarter: 24 – 16. Eindstand: 67 – 51.

Punten Okido: Vervecken H 3/ Vervecken M 6/ Michiels 3/ Van Gompel 
J 4/ Van  Mechgelen 15/ Leyten 14/ Liekens 18.

Punten Guco: De Vroey 15/ Bal 6/  Ceulemans 11/ De Jong 5/ 
Van Ingelghem 20.

BVA  Dames 1 vs BBC Nila: 73 - 51
13-02-2009

Okido startte sterk. Maar Nila stond knap te verdedigen, zodat er 
inside weinig te zoeken was voor onze ploeg.  Maar  een beresterk 
spelende Van Mechgelen bracht raad. Ze schoot maar liefst 5 
driepunters binnen in de eerst tien minuten en na 13 minuten had 
ze er al zeven (7) op haar conto staan. Bepaald indrukwekkend. 
Enige weken geleden deed ze dit in Geel ook al eens (’t waren er 
toen zes). Daar leek ze zelf bijna verrast en sprak ze nog van “geluk” 
en “een goeie dag hebben waarop alles lukt”. Maar wij denken 
dat ze gewoon haar doos “goei poeijer” gevonden heeft. Lucia 
denkt dat het van de poeijer komt die zij in de spaghettisaus had 
gedaan, namelijk cayennepeper. Nu denken wij niet dat dit poeijer 
onmiddellijk effect heeft op het shotten, maar eerder op de snelheid 
van voortbewegen.  En inderdaad, aan de loopstijl te zien had An 
het redelijk heet aan de onderkant van haar rug.  Maar het kwam de 
“vitesse” wel ten goede.

Michiels  en Liekens zaten ook weer goed in de match en Leyten 
groeit snel terug naar de vorm die ze had voor haar blessure. Onze 
twee Vervecken’s liepen en vochten zoals we dat steeds van hen 
gewoon zijn en Van Gompel stond de ganse tijd oorlog te maken 
onder de ring.

Na de rust nam Okido gas terug, maar Nila kon de kloof niet weg 
krijgen. Okido won vrij makkelijk en zal in de volgende wedstrijd 
de leider van 1st provinciale ontmoeten. Dat zal wel een ander paar 
mouwen worden.

Quarterstanden:  23 – 15 / 24 – 12 / 14 – 12 / 12 – 12.
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) Punten Okido: Vervecken M 1/ Michiels 21/ Van Gompel 2/                                                                                                                         
Van Mechgelen 23/ Leyten 12/  Liekens 14.

Punten Nila:  Florus 8/ Aerts 5/ Eelen 3/ Verelst 2/ Verstappen 1/ 
Anthonis 1/Van Oudendijck11/ Snijders 13/ Pauwels 14.

GROOT NIEUWS!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Mieke gaat mama worden. 
We willen haar en natuurlijk ook Hans feliciteren 
met deze prachtige prestatie

Okido 4 vs Jong Edegem: 60 – 42

Met Jong Edegem hadden we nog een eitje te pellen. Na een al 
even onverwacht slechte als rommelige wedstrijd verloren wij in de 
heenronde op het veld van Edegem. Toen geraakten we gewoon niet 
door de uit twee zware blokken opgetrokken Edegemse muur.  

Maar daar zouden we deze keer een mouw aan passen, willens nillens.
Erg snel waren ze niet maar wel héél hardnekkig, dat wisten we nog 
van de vorige keer. We wilden dan ook snedig uit de startblokken 
komen, hen meteen naar de keel grijpen, een voorsprong uitbouwen 
om die niet meer prijs te geven. En dat plannetje is voor een keer mooi 
gelukt.

Technico vs Okido 4: 74 -64

Zoals het tegen Jong Edegem gewerk had, wilden wij het ook Technico 
meteen moeilijk maken door snel te starten en een kloof te slaan. 
Den Tjörven zou een belangrijke pion in die strategie geweest zijn, 
ware het niet dat de goede man vergat te tanken en dus onderweg 
... stilviel. Exit Serge. Nog een afwezige was coach Flap, maar de Ferry 
heeft die taak goed overgenomen.

Het slaan van een kloof lukte aardig, zelfs zonder Tjörven. Technico 
startte met zijn meest ervaren maar meteen ook trage ploeg waardoor 
de 4 kon uitlopen tot maximaal 5-14. Technico zette daar alsnog 
goed spel tegenover maar werkte slecht af... tot op een gegeven 
moment. Wanneer Technico zijn beter begon te scoren zag Okido zijn 
voorsprong snel wegslinken en wist het het eerste kwart met nog maar 
1 punt uit de brand te slepen. Met een buzzershot vanop de andere 
helft wist Technio er nog 14-15 van te maken. In het tweede kwart 
ging Technico door op zijn elan, met nu meer jonge en snelle spelers 
op het terrein. Via vooral de Ferry en de Gerits kon Okido de schade 



nog ietwat beperken. Maar het zou erg moeilijk worden Technico 
minder sterk te doen spelen: 35-27 (21-12). 
Het was vooral de Vaes die nog het meeste vechtlust aan de dag kon 
leggen tijdens dat derde kwart. Hij maande zijn troepen aan niet 
op te geven en gaf het scorende voorbeeld, maar het mocht niet 
baten. Opnieuw drie punten verschil dit kwart: 54-43 (19-16). Maar 
de kloof bleef zo alsnog beperkt tot rond de tien punten en dan blijf 
in basket alles speelbaar. Okido vocht voor wat het waard was en 
kwam nog tot op enkele punten maar opnieuw het jonge geweld 
van Technico wilde er niet van weten en maakte dat met ondermeer 
een knappe dunk duidelijk. Eindstand: 74-64 (20-21).
Staf: 2 – Ferry: 18 – Gerits: 16 – Mil: 6 – Coemans: 4 – Pram: 2 – Vaes: 
13 - Mas: 3 – Max

Okido 4 vs Kangoeroes: 66 – 77

In Willebroek speelden we nog onze beste wedstrijd van het seizoen, 
en misschien wel onze mooiste come-back in jaren. We wonnen 
uiteindelijk na 25 punten achterstand te hebben in opgehaald.  Die 
wedstrijd toonde wat we kunnen, als we maar willen. Maar deze 
keer was de wil er ook bij de Kangoeroes, zo bleek. En dat die wil 
wat waard kan zijn blijkt uit hun resultaten tegen het jonge en snelle 
Brasschaat.

Maar wij moeten intussen zonder de Flap als speler stellen en 
bovendien zou Kangoeroes wel op een revanche gebrand zijn. Maar 
misschien was net tasser-te-gast Peter Coemans daar wel een goede 
remedie tegen? In een snel eerste kwart waarin er goed gescoord 
werd, hielden beide ploegen elkaar mooi in evenwicht: 20-22. De 
Mil nam met enkele nice shots de score op sleeptouw en zag hoe 
vooral ook de Gerrits zijn voorbeeld volgde.  Broer Mas liet zich in 
het tweede kwart ook opmerken met goed poeder , van achter de 
driepuntlijn weliswaar. Ondanks goed mee te spelen konden de 
Kangoeroes er niet van weerhouden worden om opnieuw wat uit te 
lopen. Ruststand 37-44 (17-22).

De Ferry opende de score in het derde kwart met op zijn beurt een 
driepunter, en nog één. Er werd intussen minder snel gespeeld, 
waardoor Okido gelijke tred kon houden en slechts een punt moest 
prijsgeven dit kwart: 52 – 60 (15-16).  Acht punten achterstand bij het 
begin van het vierde kwart dus. Geen onmogelijke opdracht maar 
Kangoeroes weten intussen wel dát en hoe sterk een Okido 4 kan 
terugkomen. Maar ook zij voelden aan dat het Okido van voor de 
winterstop niet dat van nu is. Aan ons dus om ons geheim wapen 
boven te halen. Staf (a.k.a. Jean, a.k.a. Gert-Jan) werd in stelling 
gebracht en keer op keer in de fast break richting doel gelanceerd. 

W
ED

ST
RI

JD
V

ER
SL

A
G

EN



jumpshot 2009    ı    22/23

Hij werkte drie keer mooi af en kreeg een vierde keer een fout mee 
waarop ie een vrijworp wist om te zetten. So far so good denk je dan 
maar we konden de Kangoeroes er niet van weerhouden minstens 
even goed te doen: 66 – 77 (14-17).

Staf: 9 – Ferry:  14 – Gerits: 13 – Mil: 13 – Coemans J: 4 – Pram: 2 – 
Max – Serge - Vaes: 8 – Coemans P: 2  

Bonheiden vs Okido 4: 73 – 70

Met slechts één enkel puntje wonnen we van Bonheiden in de 
heenronde. Ze doen het evenmin goed in het klassement en dus 
een evenwichtige tegenstander waartegen we alle kansen zouden 
hebben. Rustig en degelijk spel zou daarom moeten volstaan om 
te winnen. Den Tjörven (Serge) gaan tanken zodat ook hij erbij 
was, een mentale opkikker van formaat voor het team. De Staf 
konden we niet strikken op deze valentijnsdag maar de Maxim zijn 
veroveringsstrategie kwam niet in het gedrang door deze wedstrijd. 
Peter Coemans kon blijkbaar zijn broer niet missen op deze mooie 
dag en besloot dan maar ook mee te spelen.
De wedstrijd zelf had heel wat minder  van rozegeur en maneschijn. 
Okido verslikte zich fel in Bonheiden in de eerste helft waarin vooral 
vanop guard enkele potjes gebroken konden worden door de Ferry 
en de Vaes. Een ontnuchterende 20-10 op ons doos was het gevolg. 
Maar wanneer er romantiek in de lucht hangt is het in de eerste 
plaats de Serge (Tjörven) die opleeft. Hij gaf meteen bij het begin 
van het tweede kwart het goede voorbeeld en perste er zelfs een 
knappe driepunter (mét plaat en al) uit. Zowel de Vaes als de Mas 
wilden hem dit per se nadoen, maar moesten het helaas zonder plaat 
stellen. Bij de rust had de 4 op deze manier zijn achterstand opnieuw 
ingehaald: 32-37 (12-27).

Maar de 4 zou de 4 niet zijn moest het deze zuur verdiende 
voorsprong van vijf punt niet in het gedrang laten komen. En daar 
slaagden we met glans in door vooral hun center te veel ruimte te 
geven. Toegegeven, er zaten wel wat lucky shots bij en da arbitterke 
zonder manieren (van hore zegge van de Gerits) floot inderdaad 
maar wat raak. Voor we het wisten waren we weer terug bij af: 55-46 
(23-11). Ne “wa is da hier allemaal sèg?” had hier mooi op zijn plaats 
geweest. Met de beste wil vocht Okido terug en probeerden we een 
tweede keer terug te komen.  En dankzij de Mil (9 punten op rij, 11 
in het laatste kwart) had het nog bijna gelukt ook. We strandden op 
drie punten, al was die laatste driepunter van de Pram maar net op 
den buzzer: 73-70 (18-22).
Ferry:  15 – Gerits: 6 – Mil: 15 – Coemans J: 3 – Pram: 8 – Max – 
Coemans P: 2 – Serge:  5 - Vaes: 12 – Mas: 3 
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OKIDO 2 vs Zuiderkempen Hulshout: 77 – 69

De Hulshoutse Cavalerie was voltallig naar de Okidohal gekomen 
om revanche te nemen van de 1 punt nederlaag in de heenronde. 
Met de Surinamiers Yard en Bruma, de opgelapte Michotte (tot eind 
seizoen gekwetst volgens GVA), de routiniers Diels – Verheyen – 
Wuyts aangevuld met het talent van de  landelijke kadetten was het 
wedstrijdblad gevuld met 12 spelers.

Hulshout starte groot met Bruma , Wuyts, Dillen, Diels en Michotte. 
Slechts één kadet in de basis, nl. Dillen. Het getrouwd basisteam van 
Okido was kleiner, maar sneller.
Met beide teams in man to man defence was het de eerste 3 minuten 
heel slordig met vele missers. Bart opende de score voor ons en als 
Koen en Ward ook de opening gevonden hadden, stonden we 15-9 
voor in het eerste quarter.

De Hulshoutse guard werd full court opgepakt door afwisselend Wim 
en Dennis zodat de bezoekende ploeg ontregeld werd, of was er geen 
play? Nico opende het 2de quarter met 2 bommen en Koen (Hot) 
shotte zoals Kobe met een 4 op 4 (waaronder 1 driepunter) het net in 
brand. De coach van Hulshout trachte met regelmatige vervangingen 
de juiste ploeg op het veld te brengen, maar tergeefs. We liepen nog 
verder uit tot 27-19.
Met 11pt van Koen, 14 pt van Nico en 2 vrijworpen van Jan gingen we 
met een geruststellende 14 punten voorsprong naar de kleedkamer.
Rust 42 – 28

Ik had mijn spelers gevraagd om geduld, organisatie in offence, veel 
druk te zetten in defence en trachten deze voorsprong mee te nemen 
naar het 4de quart. De boodschap werd voldaan.
Jan, Ward en Bart verzorgden de verdedigende rebound en Koen en 
Nico kregen hulp in offence van Ward.
3de quarter: 19-18

Start 4de quarter: 61-46
Deze 15 punten moesten we kunnen vasthouden. Michotte forseerde 
nog spectaculaire korven (6 punten) en een raakschietende Seppe 
Verheyen (vergeten) bracht zijn ploeg met drie 3 punters terug in de 
match 5 minuten voor het einde 69-61.
Bart en Wim liepen op hun 5de fout aan, alsook Bram Diels van 
Hulshout werd naar de bank verwezen. Een slim en collectief Okido 
liep terug 12 punten uit op 3 minuten van het einde en controleerde 
de wedstrijd zodat we voor de 2de keer de Zuiderkempische club 
huiswaarts stuurden. Playoff ambities waarschijnlijk opgeborgen, en 
we zien jullie volgend jaar terug jongens.
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Eindstand: 77 – 69

In totaal scoorden we 7 driepunters (Koen 2 en Nico 5).
Punten: Koen 27 / Nico 22 / Ward 11 / Jan 9 / Straelly 3 / Wim 2 / Dennis 
2 / Jasper 1

Schitterende wedstrijd ook op collectief verdedigend teamwerk.

Proficiat,
je coach.

Westmalle vs Okido 2:  67-53 

Met een goede terugronde met 4 op 4 kwamen we Westmalle tegen. 
Na dat Geel – Westmalle een mooi pak slaag had gegeven, hadden we 
misschien ook wel een redelijke kans op slagen en op een 5 op 5.

Wedstrijd…
Westmalle startte sterk en wij geraakte niet echt uit de start blokken. 
Met veel bal verliezen en slordige shots waren we meteen op 
achtervolgen aan gewezen. Maar we konden de schade tegen een 
agressief Westmalle nog beperken. 
1ste kwart 19-14 

2de werd het spel van Westmalle ook slordiger en wij konden vaak 
snel tegen prikken met goede passen en goede shots. Wim en Dennis 
schoten raak en we bleven goed bij. 
2de kwart 12-12

3de.Ward had het ondert kot net iets minder plezant. 
Na een paar zeer goede rebounds van onze centers, had een speler van 
Westmalle er genoeg van. En uitte zijn frustratie door de bal richting 
ref en vooral tegen Ward te gooien. Het spel werd bitsig en zeer hard. 
En ook de scheidsrechters die in de eerste helft nog zeer goed floten, 
werden hierna zelf nerveus en dat voelde wij zeker.
3de kwart 16-18

4de kwart kwamen we weer moeilijk op gang maar we stonden 
maar 5p. achter. Na goed rebound werk van Danny en Bart werd het 
onder de ring weer bitsig. Danny kreeg de kans niet om er nog een te 
pakken. Maar de refs waren er niet bij. Westmalle schakelde een tantje 
hoger en sloegen een kloof.
Eindstand. 67-53.

Koen 2p, Wim 9p, Danny 5p, Bart 8p, Nico 8p, Dennis 10p, Ward 15p.
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TECHNICO 2  vs  nicOKIDO 2 :  83-85    
31-01-2009

Om het kort te houden: we hebben weer gewonnen!!!!
De match daarentegen was minder kort. We hadden zelfs een 
verlenging nodig om de technicorianen van ons af te schudden. De 
supporters die na de vorige boetedoening (lees verslag Hulshout 
heenronde) nog altijd hun les niet geleerd hebben kunnen hun 
zonde toch weer wat verlichten door dit verslag van weeral een 
spectaculaire match van den 2 te lezen.

Walter had net voor de wedstrijd begon alsnog 9 manschappen bij 
elkaar gekregen om dit oranje varkentje even te wassen. Daarbij 
zelfs een comeback van Mil “the kill” Ascione die na zijn matchke 
met de 4 nog even kwam uitrusten op de bank van den 2. Toch 
merci Mil voor de mentale steun die je ons gegeven hebt. 
We hadden in de heenronde al mogen ervaren dat Technico 
ondanks hun lengte toch snel en mooi basket speelt. Ondanks deze 
waarschuwing werden we de eerste minuten voorbij gelopen door 
al wat oranje kleurde. Na een 9-0 werd er tijdens een time-out even 
op gewezen dat de oranje bal niet meespeelde met de thuisploeg. 
Na een korte press stonden de bordjes na tien minuten dan ook al 
terug in evenwicht: 17-17. De okido-trein van de afgelopen weken 
was in het tweede kwart dan eindelijk gearriveerd in Turnhout. 
Technico kon moeilijk tot scoren komen door onze strakke defense 
en wij vonden de weg  vlot naar de ring. Daardoor hadden we aan 
de rust een mooie voorsprong van 10 punten opgebouwd: 30-40
Technico kon in manverdediging ons niet afstoppen zonder fouten 
te maken en was daarom in de tweede helft overgeschakeld naar 
zone. Het leek de juiste strategie. Op het kleine veld was het heel 
moeilijk om de ruimte te vinden en we konden gedurende de eerste 
zes minuten geen enkel punt maken. Daardoor kwam Technico 
terug in de match. Gelukkig vond ene Nico Haumont op het juiste 
moment wel enkele gaatjes  en knalde nog snel 2 driepunters 
binnen zodat we het vierde kwart toch nog konden aanvatten 
met 1 puntje voorsprong. Dat het nog spannend zou worden is 
een understatement. Technico bleef in zone staan, maar we wisten 
ondertussen waar de zwakke plek in hun zone lag: het linkerhoekje! 
En liet dit nu net de specialiteit van de dag te zijn van Koen en Nico. 
Om beurten jasten ze de bal vanuit het linkerhoekje door het netje. 
Ook Technico bleef scoren waardoor het vierde kwart gelijk opging. 
Op het einde leek Technico het laken naar zich toe te trekken. Met 
nog 12 seconden te gaan mocht technico met 2 punten voorsprong 
naar de vrijworplijn. Nadat de eerste werd gescoord sprak de 
nummer 12 (alias DM) de volgende profetische woorden tegen uw 
dienaar: “shit happens en vandaag is de shit voor jullie”. Waarop 
ik vriendelijk lachtte en niks beter kon verzinnen dan: “het is nog 
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niet gedaan hé.” En dat dacht Nico ook. De tweede werd gemist en de 
rebound was voor ons. We dribbelen naar voor, gaven de bal aan Nico  
en hij deed de rest. Zo simpel is basket bij Okido 2. De 68-68 eindstand 
stond op het scorebord. Op naar verlengingen!
Tijdens de verlenging zetten Koen en vooral Nico hun two-menshow 
gewoon verder.  We liepen al snel enkele punten uit, maar weer gaven 
we onze voorsprong terug uit handen. Technico was ondertussen terug 
overgeschakeld naar man-to-man verdediging waardoor ze opnieuw 
fouten moesten maken. Vanop de vrijworplijn kon Nico dan de match 
beslissen. Hij zette 5 vrijworpen om waardoor de zege binnen was. 
Nog even dit. Om u een idee te geven hoe straf de two-menshow van 
Koen en Nico was. Enkel Dennis (die toch goed zijn best deed om niet 
te scoren) kon 4  punten maken in de tweede helft. De overige 41 
verdeelden Koen en Nico onder hun twee.  
Straffe toeren als u het mij vraagt.

De punten: 
NICO 37 (8 driepunters) ; KOEN 20 (2 driepunters)
De rest: Dennis 9 ; Ward 8 ; Wim 6 ; Bart 3 ; Jan 2
 

BBC Brasschaat vs BBC Okido 2: 82 – 92

Na twee verliesmatchen op rij werd het nog eens tijd om te winnen. 
Met Brasschaat, dat slechts 11de staat in de rangschikking hadden 
we een haalbare kaart. We hadden vorige week al bijna gewonnen 
van de ongeslagen leider, en het was dus een kwestie van het goeie 
spel verder te zetten. We startten goed, via Nico en Koen stond er al 
na 2 minuten een 12-3 tussenstand op het bord en was de coach van 
Brasschaat al direct verplicht om orde op zaken te zetten via een time-
out. Ook na deze time out bleven we baas met goed samenspel en 
secure afwerking. Stand na het eerste kwarter 14-23. 

De eerste minuten van het tweede kwart verliepen met scores op en 
af. Voor okido was het vooral Nico die zijn shot gevonden had en zijn 
3de en 4de driepunter al naar binnenwerkte. Ook Ward had de weg 
naar de ring gevonden en laaide de ene na de andere binnen vanop 
halve afstand. Het leek dan ook een walk-over te worden voor Okido, 
maar toen begon de motor te sputteren. Hoge pressing voorkwam 
dat we ons spel nog konden opleggen, en Brasschaat minderde de 
voorsprong vanop de vrijworplijn. Brasschaat kwam tot op 5 punten 
terug,  maar liet het na de aansluiting te maken, en door een paar 
goede counters via Koen en Dennis konden we dan toch met een 
gerustellende 12 punten-kloof gaan rusten. 

De coach waarschuwde ons dat de match nog niet gespeeld was. Deze 
raad had de coach van Brasschaat misschien ook beter meegegeven. 
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Het begin van het derde kwart was dan ook volledig voor Okido. Een 
bijzonder mak Brasschaat werd helemaal weggespeeld met mooie 
fastbreaks gelanceerd door Wim. Ook in de rebound werd alles 
gepakt door de Straelly en Jan, waardoor het moraal van Brasschaat 
helemaal wegviel. Maar net zoals in het eerste kwart konden we het 
hoge tempo niet blijven opleggen. Vooral via hun center konden ze de 
slechte start van het derde kwart bijna helemaal wegvegen waardoor 
het kwarter nog bijna gewonnen werd. 19-21.

13 punten voor aan het begin van het vierde kwart dus je zou denken, 
match gespeeld, maar mede door de sterke eindsprint op het einde 
van het derde kwart, geloofde Brasschaat dat de winst er nog in zat. 
Het zette Okido dan ook behoorlijk onder druk en wist zelf vlot te 
scoren van aan de driepuntlijn. Okido antwoordde via scores van 
Nico en Koen. Bij het ingaan van de laatste drie minuten hadden we 
nog 8 punten voorsprong, en dit bleek voldoende om het vanop de 
vrijworplijn af te maken. Sterke collectieve prestatie waarin we een 
seizoensrecord van 92 punten scoren. 

Scores : Paeshuyse K. 19 (1 driepunter), Leyten W. 4, Van Deuren J. 10, 
Verstraelen B. 9, Van Mechelen T 1, Buijs Jasper (publieksanimator), 
Haumont Nico 18 (4 op 4 driepunters), Boesmans D. 9, Van Roy W. 22)
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Kalender overzicht

Eetfestijn zaterdag 14 maart 2009 Bemdhal

Tasserstornooi vrijdag 24 april 2009 Okidohal

2e Open Vrijworptrofee van Arendonk
(Vreiworpy Cup) zaterdag 2 mei 2009 Okidohal

Infoavond eigen clubleden mei 2009 Okidohal  

Stage Hoge Rielen 20-23 mei 2009 Hoge Rielen  

Feest 40 jaar BBC Okido zondag 31 mei 2009  De Garve
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AVVV HEREN     27/02/2009   21:45   BBC OKIDO   T Pleintje
MICROBEN   28/02/2009  9:00  BBC OKIDO  Technico Basket vzw Tu - A 
BENJAMINS 1   28/02/2009  9:00  BBC OKIDO  BC Guco Lier Vzw - C 
PUPILLEN   28/02/2009  10:45  BBC OKIDO  BBC Brasschaat - B 
BENJAMINS 2   28/02/2009  10:45  BBC OKIDO  Noorderwijk - A 
MINIEMEN   28/02/2009  12:45  BBC OKIDO  Aartselaar BBC 
SEN DAMES 2   28/02/2009  14:45  BBC OKIDO  Wuustwezel BBC was 28-12
SEN HEREN 3   28/02/2009  16:45  BBC OKIDO  Jako Pitzemburg Mechel - C 
SEN HEREN 2   28/02/2009  18:45  BBC OKIDO  BBC Calodar Halle - A 
SEN HEREN 1   28/02/2009  20:45  BBC OKIDO  Jako Pitzemburg Mechel - B 
MICROBEN  1  1/03/2009  9:45  BBC OKIDO  Mercurius A BVA
SEN DAMES 2   1/03/2009  12:00  BBC OKIDO  Noorderwijk - B 
SEN DAMES 1   1/03/2009  14:00  BBC OKIDO  BBC Berlaar  
AVVV TASSERS   6/03/2009  20:15  Bayer  TASSERS 
AVVV HEREN     6/03/2009  21:45  BBC OKIDO  Klavermannen 
BENJAMINS 1   7/03/2009  9:30  Gembo Borgerhout - B  BBC OKIDO 
MICROBEN   7/03/2009  10:45  Noorderwijk  BBC OKIDO 
CADETTEN   7/03/2009  11:15  Bornem Basket V.Z.W.  BBC OKIDO 
PUPILLEN   7/03/2009  14:45  Vabco Mol BBC  BBC OKIDO 
SEN DAMES 1   7/03/2009  17:00  Spinba Dessel  BBC OKIDO 
SEN HEREN 4   7/03/2009  18:30  Vabco Mol BBC - C  BBC OKIDO 
SEN HEREN 1   7/03/2009  20:30  BC Guco Lier Vzw - A  BBC OKIDO 
SEN HEREN 2   7/03/2009  20:30  Vabco Mol BBC - A  BBC OKIDO 
SEN HEREN 3   7/03/2009  21:00  Lyra BBC Lier - B  BBC OKIDO 
SEN DAMES 2   8/03/2009  10:00  Basket Stabroek - B  BBC OKIDO 
AVVV DAMES     8/03/2009  10:00  BBC OKIDO  Grienegirls 
BENJAMINS 2   8/03/2009  13:00  Bot Schilde  BBC OKIDO 
SEN DAMES 1   8/03/2009  15:00  Brasschaat - B  BBC OKIDO was 14/12/08
                 
AVVV TASSERS   13/03/2009  20:10  Verahomeboys  TASSERS 
AVVV HEREN     13/03/2009  20:30  Lierke Plezierke  BBC OKIDO 
AVVV DAMES     13/03/2009  21:45  BBC OKIDO  Have Fun! 
MICROBEN   14/03/2009  9:00  BBC OKIDO  BBC Westmalle 
BENJAMINS 1   14/03/2009  9:00  BBC OKIDO  St.Kat.Waver 
BENJAMINS 2   14/03/2009  10:45  BBC OKIDO  Lyra 
MINIEMEN   14/03/2009  11:00  BBC OKIDO  BC Guco Lier Vzw - B 
CADETTEN   14/03/2009  12:45  BBC OKIDO  Eligio BBC Deurne 
SEN DAMES 2   15/03/2009  9:30  BBC OKIDO  BBC Niel 
SEN DAMES 1   15/03/2009  11:15  BBC OKIDO  Telstar B.B.C Mechelen 
SEN HEREN 4   15/03/2009  13:00  BBC OKIDO  Oxaco BBC Boechout - C 
SEN HEREN 1   15/03/2009  15:00  BBC OKIDO  Olicsa Antwerpen - A 
SEN HEREN 3   15/03/2009  17:00  BBC OKIDO  BC Guco Lier Vzw - B 
                 
SEN DAMES 1   20/03/2009  19:30  Lyra BBC Lier - B  BBC OKIDO 
AVVV TASSERS     20/03/2009  20:30  B-Fifty-Too  TASSERS 
AVVV DAMES     20/03/2009  21:45  BBC OKIDO  Schoten 
PREMICROBEN   21/03/2009     Herentals  BBC OKIDO  
PUPILLEN   21/03/2009  11:15  Basket Stabroek  BBC OKIDO  
BENJAMINS 1   21/03/2009  12:00  BBC Geel  BBC OKIDO  
MINIEMEN   21/03/2009  15:15  Telstar B.B.C Mechelen  BBC OKIDO  
SEN DAMES 2   21/03/2009  18:30  Jong Edegem BBC  BBC OKIDO 
BENJAMINS 2   22/03/2009  10:45  BBC Westmalle  BBC OKIDO 
SEN HEREN 2   22/03/2009  14:00  BBC OKIDO  Oxaco BBC Boechout - B  
 
CADETTEN   22/03/2009  15:45  BBC OKIDO  Vabco Mol BBC  
AVVV TASSERS    27/03/2009  19:45  Olvek 2  TASSERS 
AVVV HEREN     27/03/2009  21:45  BBC OKIDO  Schoten  
BENJAMINS 1   28/03/2009  12:30  Mercurius BBC Berchem - B  BBC OKIDO  
BENJAMINS 2   28/03/2009  13:00  Basket Stabroek  BBC OKIDO  
SEN HEREN 4   28/03/2009  18:45  Basket Stabroek - C  BBC OKIDO  
SEN HEREN 3   28/03/2009  19:00  Spinba Dessel - B  BBC OKIDO  
SEN HEREN 2   28/03/2009  20:00  Musketiers Vremde  BBC OKIDO  
SEN HEREN 1   28/03/2009  20:45  Basket Stabroek - A  BBC OKIDO  
PUPILLEN   29/03/2009  10:00  Bot Schilde  BBC OKIDO  
AVVV DAMES     29/03/2009  10:00  Rubies  BBC OKIDO  
SEN DAMES 2   29/03/2009  12:00  BBC OKIDO  Insurex Sobabee Zwijnd  
SEN DAMES 1   29/03/2009  14:00  BBC OKIDO  BBC Schelle - C
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Tapdienst Heren Okido 1

Zorg als ploeg of ouders tijdig dat je mensen mobiliseert voor de 
tapdienst. Het spreekt voor zich dat niet alle tappers van het begin 
tot het einde moeten blijven. Er kan gerust onderling afgesproken 
worden om in shiften te werken (natuurlijk rekening houdend met de 
drukke periodes).

zaterdag 28/02/2009   20H15 - 01H30 OKIDO 4    
zondag  15/03/2009  14H30 - 20H00  ouders premicroben   
zaterdag  5/04/2009  20H15 - 01H30  OKIDO 3

Evenementen

Sponsoravond
Wij wilden langs deze weg nog even alle sponsors bedanken voor hun 
aanwezigheid op onze sponsoravond. De sfeer zat er weer dik met 
zo een spannende wedstrijd.  Het zal vast en zeker een opsteker zijn 
voor onze nerengdoeners, te weten dat hun zuurverdiende centen 
érg goed besteed worden bij Okido.  Bedankt voor het vertrouwen, 
u ziet, we zijn het waard. Voor wie nog eens wil nagenieten van de 
sponsoravond kan een kijkje nemen op www.bbcokido.be. Er staan 
leuke foto’s én filmpjes op je te wachten. 

Eetfestijn 
Het eetfestijn wordt vast weer een groot succes, want in tijden van 
crisis zijn het dingen zoals lekker eten en gezellig samenzijn waar 
mensen hun kracht uit halen. Zij, en dus ook wij, rekenen daarom 
op jullie om je buikje mooi rond te komen eten. Breng in ieder geval 
je familie, schoonfamilie, buren, vrienden of liefje(s) mee naar de 
Bemdhal, want het is weer smullen geblazen!
Op 14 april is het zover. Jij en je genodigden zijn welkom tussen 
16.30h en 21.00h. Dus schrijf je nog snel in, voor 2 maart met 
een telefoontje naar Karel Borgmans (0473660511) of een mailtje 
naar eetfestijn@skynet.be. Ook dit jaar voorzien we trouwens een 
spectaculair indoor springkasteel én een tombola met super toffe en 
verassende prijzen, waaronder 10 x 2 vrijkaarten voor de wedstrijd van 
Antwerp Giants vs Gent op woensdag 15 april.

Hoge Rielen 2009
Ja, hoor. De stage in Hoge Rielen is geboekt!
Van woensdag 20 tot zaterdag 23 mei. Meer info volgt...
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K LA Lakers schorst Mbenga na vechtpartij

19/02 Onze landgenoot Didier Mbenga is door zijn basketclub 
LA Lakers voor één wedstrijd disciplinair geschorst nadat hij op 
training helemaal door het lint is gegaan. Tijdens een oefenpotje 
kwamen Mbenga en zijn ploegmaat Chris Mihm, zijn concurrent op 
de centerpositie, met elkaar in aanraking. Mihm slingerde Mbenga 
enkele verwijten naar het hoofd waarop het potje van de Belgische 
Congolees overkookte. Mbenga wilde Mihm te lijf gaan, maar enkele 
ploegmaats konden de grote basketter in bedwang houden. 

Zowel Mbenga als Mihm worden nu door de club één speeldag aan 
de kant gehouden. En het heeft hem blijkbaar ook geen windeieren 
gelegd! Want nadat de Lakers Mihm getraded hadden naar de 
Memphis Grizzlies verscheen dan weer volgend bericht:

23/02 Didier Mbenga mag nog eens spelen
Didier Mbenga heeft zondag nog eens mogen meespelen met de LA 
Lakers in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie (NBA), 
voor het eerst sinds 30 november. 
De 28-jarige Congolese Belg stond 3 minuten en 8 seconden 
tussen de lijnen in de uitwedstrijd bij de Minnesota Timberwolves 
(gewonnen door de Lakers met 108-111). De center scoorde niet, 
liet één persoonlijke fout optekenen en blockte één shot van een 
tegenstander. 

Het volledige verhaal van DJ Mbenga
Didier Ilunga Mbenga (30 december 1980) is een Belgische basketballer 
die in de Amerikaanse NBA speelt, achtereenvolgens voor de Dallas 
Mavericks en de Golden State Warriors. Hij is afkomstig van Congo 
en tekende in 2004 een contract bij de Mavericks. Op 21 januari 2008, 
enkele dagen nadat hij was ontslagen bij de Golden State Warriors, 
raakte bekend dat Mbenga een 10-daags contract tekende bij de Los 
Angeles Lakers.Begin februari maakte de clubleiding van de Lakers 
bekend met Mbenga door te gaan tot het einde van het seizoen.
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K Het prille begin
Didier Mbenga leefde 17 jaar lang in Congo. Hij was de zoon van 
een familie die betrokken was bij de overheid. Wanneer de periode 
van zijn vader voorbij was, probeerde het nieuwe regime iedereen 
die bij het vorige regime betrokken was te vermoorden. Zijn vader 
stierf onder onbekende omstandigheden en het is onduidelijk dat het 
nieuwe regime achter de moord zat. Tijdens de oorlog van de Tutsi’s 
met de Hutu’s werd Didier (of DJ) vals beschuldigd een Tutsi te zijn, 
waarna hij in de gevangenis op zijn executie zat te wachten. In 1999, 
na 9 maanden zwaar mishandeld te zijn geweest, slaagde hij erin te 
ontsnappen nadat zijn broer een van de cipiers omkocht. Vrezend voor 
hun levens, stapten DJ en zijn moeder op het eerste vliegtuig naar het 
buitenland. De eerste, de beste vlucht leidde hen naar België, waar ze 
politiek asiel kregen. Later zou hij de Belgische nationaliteit verkrijgen. 
Op een dag, toen DJ in het asielcentrum van Kapellen verbleef, werd 
hij opgemerkt door Willy Steveniers, een Belgische basketballegende. 
Onder de indruk van zijn fysisch uiterlijk, bood hij DJ aan om van 
hem basketbal te leren spelen. In de tijd die volgde, werd Steveniers 
DJ’s mentor en vervangingsvader. Hun droom, om DJ in de NBA te 
zien, werd werkelijkheid in 2004, toen hij een contract kreeg bij de 
Mavericks. Bij de Mavericks bewees Mbenga z’n kwaliteiten, waardoor 
in 2006 z’n contract met drie jaar verlengd werd, wat hem 11,3 
miljoen euro opleverde. Net voor het begin van het seizoen 2007-2008 
moest DJ vertrekken bij de Mavs.

Op zaterdag 17 november 2007 raakte bekend dat de Belg een 
contract heeft ondertekend bij de Golden State Warriors. De ploeg 
uit Oakland staat momenteel laatste in de Pacific Division. Mbenga 
zal dinsdag in New York zijn eerste wedstrijd voor zijn nieuwe club 
spelen. Mbenga krijgt het nummer 28 en zal vooral uitgespeeld 
worden als de back-up voor de Letse center Andris Biedrins. Begin 
januari 2008 werd Mbenga - enkele dagen voor het aflopen van zijn 
proefperiode- ontslagen, omdat zijn punten en rebounds ver onder de 
verwachtingen bleven.

Contract bij Los Angeles Lakers
Door de vele blessures bij Los Angeles aan het begin van het jaar 2008 
krijgt Mbenga hier 10 dagen de kans om zichzelf te bewijzen. Hij 
krijgt hier de kans samen te werken met coach Phill Jackson, assistent-
coach en levende legende Kareem-Abbul Jabaar en speelt samen met 
onder andere Kobe Bryant. In zijn eerste wedstrijd bij de Lakers mocht 
Mbenga reeds 5 minuten op het veld. De Lakers wonnen deze partij 
overgens met 116-99. Intussen werd zijn contract tot het einde van 
het seizoen verlengd. Voor het komend seizoen 2008-2009 heeft DJ 
opnieuw bijgetekend bij de Lakers met optie op een extra jaar.
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Altijd plezant om eens mee uit te pakken aan de ontbijttafel, 
toog, klas of tegen je lief!

… er per cm² in de huid 100 zweetkliertjes, 15 talgkliertjes, 1 meter 
haarvaten, 4 meter zenuwvezels en 3 miljoen cellen zitten...

… het langste woord dat je kunt maken met alleen de bovenste rij van 
je toetsenbord, topprioriteit is...

… een varken fysiek niet in staat is omhoog te kijken…
… het laatste heksenproces in 1944 plaatsvond in Londen? De 

beschuldigde heette Helen Duncan, en de wet die gebruikt werd 
stamde uit 1735!

… het in New York volledig legaal is om een Schot te schieten met pijl 
en boog (behalve op zondag)

… vleermuizen de enige zoogdieren zijn die kunnen vliegen
… 54 miljoen Amerikanen  een geestelijke afwijking hebben en 8 

miljoen ervan worden ervoor behandeld (red. En er daar minstens 
1tje pas president af is)

… Elke koning in een kaartspel staat voor een legendarische koning 
uit de geschiedenis: Schoppen: Koning David. Harten: Karel de 
Grote. Klaveren: Alexander de Grote. Ruiten: Julius Caesar

… de grootste jojo ooit 3 meter en 17 centimeter hoog was en 407 
kilo woog

… een vlucht naar mars 9 maand zou duren
… ratten zich zo snel voortplanten dat ze binnen 18 maanden 1 

miljoen kleintjes kunnen hebben
… er gemiddeld 100 mensen per jaar stikken in een balpen 
… vrouwen twee keer zo vaak met hun ogen knipperen als mannen 
… een vrouw gemiddeld 2,2 jaar van haar leven in de badkamer 

doorbrengt
… Alle Amerikanen samen gemiddeld één hectare pizza per dag eten
… een mier slechts één keer per 1 à 2 minuten ademhaalt
… dat per persoon per, week 2, pennen worden verloren. 
… dat meer dan 50 % van de bevolking nog nooit een telefoonoproep 

heeft gedaan. 
… dat je niet aan je elleboog kan likken. 
… dat de aansteker er eerder was dan een lucifer.
… dat er tijdens de Olympische Spelen van Sidney per dag 12 

Bommeldingen binnenkwamen. 
… dat rechtshandige mensen gemiddeld 9 jaar langer leven dan 

linkshandige mensen. 
… dat je in Finland niet op giraffes mag jagen.
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