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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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En voila, het seizoen is weeral begonnen. Zowel onze dames als 
Heren 1 slaagden erin om een sterke start neer te zetten. Maar ze 
zijn heus niet alleen! Ook de andere seniors ploegen hebben hun 
start niet gemist! Enkel jammer van de 2 derby nederlangen van 
onze vrienden van Okido 2. Zowel tegen Malle thuis al op Herentals 
moesten onze jongens na een lang gevecht het onderspit delven. 
Hopelijk Kunnen ze tonen aan Turvo dat er in de hel van Okido niet 
veel puntjes te rapen vallen.

Een andere derby die eraan zit te komen en die ook zeker de moeite 
waard zou moeten zijn is die van 11 november a.s. Dan nemen 
namelijk de heren van Okido 3 het op tegen de heren van Okido 
1. Dit is het gevolg van een sterke wedstrijd van de Okido 3 bij de 
“buren” van Wuustwezel. Coach Steve weet blijkbaar van wanten... 
Aangezien het over een bekerwedstrijd gaat, krijgt Okido 3 maar 
liefst 30 punten voor. Wij zijn even benieuwd als jullie naar de afloop 
van dit verhaal! Onze pronostiek: OKIDO wint.

Normaal gezien staat er in onze eerste JS van het seizoen ook steeds 
een woordje uitleg van onze voorzitte. Dit zal dit jaar echter moeten 
wachten tot de volgende JS, want hij heeft momenteel de handen 
vol. Hij namelijk onlangs BOMPA geworden!!! Joachim en Saartje zijn 
de trotse ouders van Senne. De volgende generatie Luyten is weeral 
voorzien!

Van harte proficiat Guy en natuurlijk ook de rest van de familie!

Zoals jullie weten staat jullie redactie steeds klaar om alle verslagen 
in een mooi jasje te gieten samen met de nodige randinformatie. Dit 
kan natuurlijk niet zonder de nodige verslaggevers! We zouden dus 
nogmaals willen vragen dat ELKE ploeg een (al dan niet) wekelijkse 
verslaggever aanduid. Het zou fijn zijn om nog eens van elke ploeg 
een verslagje te mogen lezen! Dus, kruip in de pen/achter uw 
computer en stuur het op naar OKIDOJUMPSHOT@GMAIL.COM. 

Als jullie willen dat het verslagje ook op onze website verschijnt, dan 
zetten jullie best ook webmaster@bbcokido in cc van jullie email.

We kijken uit naar jullie verslagen!

Een welgemeend goed seizoen gewenst!

Mb & JC 

jumpshot 2010    ı  01
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Pupillen 2 – Willibies Antwerpen: 20 - 104 (11-09-2010)

De pupillen hebben in de aanloop van het nieuwe seizoen in feite 
geen voorbereidingsmatchen gespeeld. Er was 1 wedstrijd voor de 
Beker van Vlaanderen voor de hele pupillengroep. De meeste van de 
pupillen 2-spelers hadden dus nog geen wedstrijd in hun benen.
Gelukkig was het eerste competitieweekend een thuiswedstrijd. 
Dat is voor de ploegbegeleiders ook wat makkelijker om te 
acclimatiseren aan de start.

En dat het een start van het seizoen was, was voor Okido heel 
duidelijk. De ploeg is een mix van eerste- en tweedejaars pupillen. 
In deze samenstelling was dus in feite nog nooit gespeeld. Daarna 
diende het bij de spelers nog door te sijpelen dat ze op een 
basketbalterrein stonden. Sterker nog, dat ze bezig waren met een 
competitiewedstrijd.

Zoals je aan de hiervoor vermelde beschrijving kan merken was 
de wedstrijd niet echt een uit het boekje. Maar goed, de kop is er 
af, het seizoen is gestart, en de eerste wedstrijd is gespeeld. De 
volgende wedstrijden zullen zeker fraaier zijn.

Eindstand: 20 – 104

Ook voor de ploegbegeleiders was het relatief nieuw: vanaf heden 
wordt er met een officiële scheidsrechter gespeeld en dient de 24”-
klok bediend te worden. Ook de boekman van de bezoekers heeft 
wat “schrijffoutjes” gemaakt. Bij den bond zullen ze ook wel eens 
raar kijken als ze dat blad onder ogen krijgen.

Maakten lekker kennis met elkaar: Katleen, Lotte, Stijn, Jeroen, Niels, 
Brent en Hendrik.
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Nila Nijlen B - Pupillen 2 : 93 - 13 (19-09-2010)

Nila Nijlen, dat is die sporthal met het zwembad aan. Normaliter niets 
bijzonders. Vandaag werd er echter een triatlon georganiseerd. Dat 
bemoeilijkte de bereikbaarheid. De club was echter zo vriendelijk 
geweest ons daarvan vooraf op de hoogte te stellen, inclusief 
parkeertips. De tips bleken van goud waard, en zo kwamen we toch 
keurig op tijd ter plaatse.

De ploeg van Nila is een volledige meisjesploeg. Voor zover leesbaar 
op de “kopie voor team B” waren 10 van de 11 tweedejaarspupil. De 
Nijlense bodem is blijkbaar ook stimulerend voor de lengtegroei van 
die meiden. Volgens mij waren ze alle stuk groter dan onze spelers, 
Jeroen even buiten beschouwing gelaten. Die moest er “slechts” 4 
hoger laten gaan.

De meisjesploeg was ook gretig en gemotiveerd. Ze hadden helemaal 
geen medelijden met onze ukkies en deden hun basketwerk. De ref 
van dienst had er blijkbaar niet al te veel zin in en liet de boel maar 
gaan. Ondanks dus alle lastige dingen die aan hun lijven hingen of 
trokken of duwden bleven ze doorgaan.

Dat je eerst wat moet gewend geraken aan de supergladde vloer is 
een klassieker voor Nijlen. Ondanks het feit dat Okido de wedstrijd 
vooral diende te ondergaan, noteerden we toch enkele markante 
dingen. Stijn vond dat het na een tijdje echt wel nodig was dat ook bij 
Okido punten op het scorebord stonden. Dat doe je dan maar met een 
3-punter! Die tellen vanaf de pupillen. Katleen slaagde er heel soms 
in om tussen al het lange geweld tussendoor te glippen. Ze kon zo 
enkele goaltjes meepikken. Hendrik en Niels daarentegen werd na een 
dribbelacties meestal ingesloten door 3 boomlange meiden die met 
hun lange armen boven zijn hoofd stonden te wapperen. Er zat dan 
niets anders op dan de bal maar terug naar het midden te geven. 
We zagen dat Brent ook deze wedstrijd weer zijn goaltje heeft gepot.

Eindstand: 93 - 13

Het allerbelangrijkste houden we tot het laatst. Danny heeft laten zien 
dat hij heel goed “scorekeeper” kan zijn. Een goede kracht om een 
officiële functie uit te oefenen moeten we koesteren. Danny, welkom 
in dat clubje. Het volgende “slachtoffer” wordt Bart (maar dewelke?)

Zagen vandaag even wat meer vrouwelijk geweld dan hun lief was: 
Jeroen, Katleen, Stijn, Lotte, Hendrik, Niels en Brent.

jumpshot 2010    ı    02/03
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geboortekaartjes  ı  huwelijkskaarten  ı  uitnodigingen  ı  en nog zo veel meer...
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De miniemen hebben in aanloop van dit seizoen een wedstrijd 
in de Beker van Vlaanderen gespeeld tegen de Leuven Bears. De 
tegenstanders waren ook echte “beren van venten” met een score 
navenant (zie ander verslag). Toch hadden ze plezier beleefd aan de 
wedstrijd.

Het grootste deel van de groep miniemen van Okido bestaat uit 
eerstejaarsspelers (6). Tel daarbij 3 tweedejaars en een eerstejaars 
pupil, en je hebt de samenstelling van de groep. Iedereen was 
benieuwd hoe deze groep de competitie zou starten.

Bij het binnenkomen van de tegenstanders zagen we ook hier flinke 
stevige kerels rond lopen. Het zou zo te zien weer een flinke fysieke 
match worden. En Okido was degelijk onder de indruk. In de eerste 
quarter wisten ze nauwelijks weerwerk te bieden tegen de power play 
van de tegenstanders. In de verdediging wistens ze ook niet goed hoe 
de spelers te stoppen. Onder zware druk wisten deze toch nog op te 
dribbelen en hun shot door het netje te laten gaan.
1e Q: 6 – 22

In de tweede quarter zagen we een ander Okido. De verdediging 
van Okido klopte beter. De refs floten het fysieke weerwerk van de 
tegenstander wat beter af. Mede daardoor kon in de aanval ook wat 
meer opgezet worden. Een gelijkopgaande quarter is het geworden.
2e Q: 11 – 10, ruststand: 17 - 32

Na de rust kregen we een gelijkaardig beeld. In de aanval bleef 
Okido echter vaak te lang de bal rondspelen zonder naar het doel te 
gaan. Na 24” mochten ze dan de bal netjes inleveren. Niels slaagde 
er echter in om er eenmaal een 3-punter mee te scoren: een mooi 
wegwerpballetje dat toch door het netje dwarrelde.
3e Q: 8 – 10

In de vierde quarter liepen de batterijen leeg. Op het scorebord 
groeide de 15-puntenkloof die we al twee quarters mee namen stilaan 
uit naar een 20-puntenkloof en meer.
4e Q: 5 – 13, eindstand: 30 – 55

Coach Gert hoedde de volgende kerels: Wouter E, Gerrit, Daan, 
Wouter M, Jens, Stef, Niels, Chiel en Lander. 
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Basket Malle – Miniemen: 56 - 65 (19-09-2010)

Zondag 19 september was in België uitgeroepen tot “autoluwe 
zondag”. Het praktische effect daarvan is dat je onderweg karavanen 
van auto’s zag rijden met fietsen achter op de fietsendrager. 
Deze begaven zich dan naar plaatsen waar fietsevenementen 
plaatsvonden, zoals de sporthal Berckhoven van Malle. De auto’s van 
de basketterstransport dienden in de “ruime omgeving” geparkeerd 
te worden. Daarna diende je om half elf ’s ochtends langs hoge 
drukreinigers te wringen om dan in een propvolle kantine te komen. 
De tafels vol met fietshelmen, de grond vol met zand en geen stoel 
vrij om op te gaan zitten. En in plaats van de typische koffiegeur bij 
een basketochtend keken we tegen een woud van bierglazen, waar de 
fietsende sportievelingen een lokaal gebrouwen gerstenat uit slurpten.

Bij de opwarming zagen we dat bij Malle flink uit de kluiten gewassen 
heerschappen aanwezig waren. Minstens 3 stuks waren merkbaar 
groter en steviger dan onze grote jongens. In de eerste quarter kwam 
dat ook tot uiting. Deze heren deelde de lakens uit onder de ring. 
Ze konden ook een balletje botsen, zodat ze ook dribbelend van 
buiten de bucket naar binnen konden dringen. De “dabberkes”  
van Okido wisten niet goed hoe hier mee om te gaan.
1e Q: 21 – 8

In de tweede quarter stelde de coach van Malle een kleine ploeg op 
het terrein. Daar wisten de Okido boys wel raad mee. De verdediging 
werkte beter en in aanval kon je ook eens een bal naar boven brengen 
zonder dat die werd weggeplukt of – geslagen.
2e Q: 11 – 18, ruststand: 32 – 26

Okido had er zin in en ging op zijn elan verder. De tegenstander werd 
flink onder druk gezet, reeds vanaf de inworp. Dat deed de raders van 
de “Malle-molen” geen deugd. Op een bepaald ogenblik stond zelf de 
grootste ploeg van Malle op het terrein, maar dat mocht ook niet baten.
3e Q: 12 – 19

Okido had zijn tand in de tegenstander gezet en als een volwaardige 
pitbull zouden deze ook niet meer gelost worden. Wat Malle ook 
probeerde, Okido bleef ze op hun nek zitten, belette de tegenstander 
makkelijk aan te vallen, maar scoorde vooral zelf ook geregeld zijn 
potje
4e Q: 12 – 20, eindstand: 56 – 65
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quarter was iedereen een beetje aan ’t gokken met hoeveel punten 
we zouden gaan verliezen. Geen mens die deze omwenteling 
verwacht had. Knap gespeeld, Okido heren!

Nog twee tips. Wouter M, als je een fout maakt op een grotere 
speler, zorg er dan voor dat de klets niet door de hele sporthal galmt. 
Thomas, als er geen strohalm in de weg gelegd wordt tussen jezelf en 
de ring, dan mag je zelf doorgaan en de lay-up uitvoeren. Dat is dan 
niet egoïstich, maar fantastisch.

Bezorgden Malle een serieuze oprisping: Wouter E, Gerrit, Daan, 
Wouter M, Jens, Stef, Niels, Chiel, Thomas en Lander. 

Kadetten BBC Brasschaat- OKIDO
 
Op een rustige zaterdagmorgen kwamen we op ons gemakske 
aangetuft op de verzamelplaats. Hier konden we ons nog heerlijk 
uitrekken op de bankskes aangezien we toch nog moesten wachten.
Na een kwartiertje tuften we aan een gezapig tempo naar Brasschaat 
alwaar wij een kalm spelletje gingen spelen.
Joepie, ook hier heerlijke stoelen waar we ons in vleidden en wachtten 
tot we konden beginnen.
Net op het afgesproken uur blies de scheidsrechter zachtjes op zijn 
fluitje. Hij durfde ons precies niet wakker maken. 
Het spelletje kabbelde rustig heen en weer maar situeerde zich toch 
vooral op onze helft....
Tja beste lezer, dit was niet onze beste wedstrijd, er waren wel een 
paar lichtpuntjes maar over het algemeen was dit ... (hoe zegt de 
Steve dat?) Volgende keer thuis beter!
 
De eindstand: veel voor d’ander; weinig voor die van ons
Scoorden voor die van ons: Joachim (10), Matthias (14), Dennis (7)

Okido Kadetten tegen Hulshout
 
Eerste competitiewedstrijd tegen Hulshout. Een moeilijke opener 
verwachtten we. Hulshout heeft normaal toch goede jeugd.
Wij hadden echter ons geheim wapen ingezet; den Bob; eerste 
wedstrijd en komende van Campinia.

De wedstrijd verliep gelijkopgaand in de eerste (13/11), tweede (17/11) 
en derde quarter (17/15). 
Het ging vlot over en weer en we zagen vele mooie dingen van ons 
mannen. Ook de talrijke supporters (van jong en lief naar oud en ook 
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lief) vermaakten zich en ik dacht zelfs het begin van een Mexican 
Wave te zien.

De vierde quarter verliep echt slecht voor Hulshout; vooral mentaan 
gingen ze eronderdoor. Ik denk dat de stevige defense en een paar 
mooie blocks het verschil maakten. Deze eindigde dan ook op een 
24/2. Mooie eindscore voor ons mannen met 71 tegen 39.
 
scoorden voor de goei: Jeroen (14), Joachim (20), Laurens (2), Niek (2), 
Matthias (16), Bob (5), Dennis (12)

Beker van vlaanderen 4 september 2010
 
Sint Niklase Condors versus Okido kadetten
 
Vroeg, vroeg, vroeg.... Sommigen waren al vanaf kwart over 7 op en 
dat op een zaterdag...
 
Ze stonden dan ook met kleine oogjes op elkaar te wachten om naar 
Sint-Niklaas te rijden. Even spannend onderweg als één van de wagens 
er de brui aan geeft maar toch vlotjes aangekomen ter plaatse aan de 
witte molen.
 
Onze jongens zijn niet onder de indruk van de tegenstrever die al een 
uur van te voren aan het opwarmen waren en met de nodige cool 
legden zij tijdens de opwarming de nodige lay-upjes in het mandje.
 
Het begin van de match was veelbelovend. We bouwden al snel een 
comfortabele voorsprong van 2 punten uit en zouden deze niet meer 
afgeven gedurende 40 seconden. Dan kwam de wervelwind over ons 
heen en ging het vrij vlot voor de tegenstrever. 
Tijdens de pauze geloofden sommigen nog in een mooie terugkeer; 
we stonden maar een 50tal puntjes achter!
En zie het derde kwart gaven we meer weerwerk en verloren we maar 
met 6 puntjes. We zagen hier ook nog de mooiste kort van de onzen 
met een ongelooflijke 3-punter van Jeroen. Dit konden we echter niet 
vasthouden en toen er dan ook nog een paar met 5 fouten mochten 
gaan rusten moesten de supporters zich bij de feiten neerleggen; we 
gingen deze wedstrijd niet winnen.
 
Terug dan maar naar Arendonk met 2 wagens; één met al de spelers 
en één met al de supporters. Die met al de supporters met een grote 
smile op hun gezicht en een stijve nek; die met de spelers slaperig...
 
En...wat hebben we geleerd vandaag? Dat er ploegen zijn die echt 
wel heel goed kunnen basketten; dat onze zwarte medemens hoog 
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elkaar hangt; dat al de papa’s en een paar mama’s waar ik het al aan 
gevraagd heb, willen helpen tappen op 25 september (waarvoor dank) 
en dat de Roger voor kosten staat en de Patrick geniet...
 
Allee mannen, volgende week Hulshout; laat zien wat je kan.

BVV:   Okido dames – Basket Lummen:   52 – 51.  (8/8/’10)

Met slechts 1 training achter de kiezen moesten onze dames de spits 
afbijten tegen Basket Lummen. Zo’n seizoensstart is toch altijd wat 
spannend. Hoe gaan we het er vanaf  brengen? Waar staan we met de 
fysieke paraatheid? Enzovoort enzoverder….
De Limburgse vrouwen namen de beste start en liepen al gauw uit tot 
0 – 6. Bij Okido was het duidelijk wat zoeken. Niet alleen om kansen 
af te dwingen, maar om deze ook nog eens te verzilveren. Michiels 
opende na een drietal minuten eindelijk de score. Dat gaf de ploeg 
de “boost” die nodig was om in het matchritme te komen. Liekens 
lanceerde zich en werkte 3 keer op rij af. Zo kwamen de bordjes 
weer in evenwicht. Hierna nam Lummen weer het initiatief en liep 
weer zes puntjes uit. Leyten zorgde met een inlegger van onder de 
ring, gevolgd door een driepunter dat de achterstand na 10 minuten 
binnen de perken bleef.
1e quarter: 16 – 19.

In kwart 2 moesten beide ploegen wat temporiseren. Het gezegde “op 
de adem trappen” werd een werkelijkheid. Joke Van Gompel startte 
haar invalbeurt met een knappe actie in de bucket, scoorde en kreeg 
een fout bovenop. Ze kon de bonusworp echter niet benutten. Voor 
de andere punten in dit toch wat magere kwart, zorgden Liekens en 
Michiels. 
2e quarter:   10 – 9.  Ruststand: 26 – 28.

Na de rust schoot Okido hevig uit de startblokken. Lummen had niet 
direct een antwoord op de knappe individuele acties van Westhof 
en Van Mechgelen. Nieuwkomer Kerkhofs potte 3 vrijworpen en Van 
Mechgelen scoorde haar eerste driepunter van dit seizoen. 
3e quarter: 16 – 8

Met zes punten voorsprong startte het laatste kwart. Beter voor dan 
achter, dat weten we, maar we weten ook dat zes puntjes zo weer 
ingehaald kunnen worden. Elke Van Gompel en Vervecken hadden 
ondertussen ook al wat speelminuten gekregen. Beiden waren vooral 
verdienstelijk in de opbouw, maar conditioneel hadden ze het nog wat 
moeilijk. 
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Coach Belmans moest tactisch de meubelen redden. En hierin slaagde 
hij, al was het uiteindelijk met het kleinste verschil.
4e quarter: 10 – 15. Eindstand: 52 – 51.

Punten Okido: Van Gompel J 2/ Michiels 13/ Westhof 2/ Kerkhofs 3/ 
                        Van Mechgelen 10/ Leyten 5/ Liekens 17.

Een uitermate sportieve match. Het geeft ons een idee wat we in de 
landelijke competitie kunnen verwachten. Lummen is een zeer jonge 
ploeg die fris en snel basket brengen. Maar dat kunnen wij ook. In de 
competitie gaan we echter geconfronteerd worden met meer ervaren 
ploegen. Dat zal zeker nog andere koek worden. Maar we mogen 
het seizoen met vertrouwen tegemoet zien. We zullen geen potten 
breken, maar ook geen mal figuur slaan. 

Marjolein Kerkhofs is de nieuwste aanwinst. Zij ligt blijkbaar goed in 
de groep en heeft zich zonder problemen geïntegreerd. Het is een 
sterke juffrouw die ook nog eens over een goed shot beschikt.
Maar niet alleen óp het plein hebben we ons versterkt, ook naast de 
lijnen zal Okido dit seizoen straffer uit de hoek komen. Dit dankzij 
Els (mama van Marjolein). Haar eerste vocale tussenkomst toen 
Okido in tijdsnood op de shotklok kwam, was van dien aard dat wij 
vreesden voor barsten in de sportvloer. Het geluid dat zij produceert 
is vergelijkbaar met de oerschreeuw van Joe Cocker tijdens zijn 
optreden in Woodstock in 1969. Rauw en hees, komende vanuit de 
buik en versterkt door het middenrif. Indrukwekkend. Eén van de 
volgende wedstrijden zullen we onze reporter ter plaatse opdragen 
haar kennis over het spelletje zelf te toetsen. We konden al wel 
formidabele “coachcapaciteiten” vaststellen, alleen weten we nog niet 
of die overeenstemmen met wat onze “echte” coach van zijn dames 
verwacht.

Familie Kerkhofs…welkom bij Okido!
Dames, Om nog maar eens wat gezegdes te bezigen…er wordt 
gezegd “eerste gewin is kattengespin”, maar ook…”goed begonnen is 
half gewonnen”. Voor mij is vooral het laatste gezegde van belang. 
Proficiat met jullie overwinning tegen Lummen, want deze  Limburgse 
“jonge”dames kunnen basketten en toch trokken jullie aan het 
langste eind. 
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De start was nog hevig. Maar na een 8 – 2 begon Waregem beter zijn 
draai te vinden. Bij Okido was er duidelijk een afwerkingsprobleem.  
Alleen de beide Laura’s konden punten scoren.
1e quarter: 16 – 14.

Okido kreeg het steeds moeilijker. Dit had natuurlijk te maken doordat 
we slechts over ¾ van de ploeg konden beschikken. Waregem is een 
jonge dartele ploeg, die fysisch toch een trapje hoger staat dan Okido, 
en dat begon zijn tol te eisen. 
2e quarter:   9 – 18.  Ruststand: 25 – 32.

De felle, lichtvoetige verdediging van Waregem bleef de angel uit 
onze aanval halen. Aan de andere kant kon Okido de aanval van 
Waregem niet echt lam leggen. 
3e quarter: 6 – 15

Wedstrijd gespeeld.  De laatste 10 minuten waren overbodig.  
Waregem deed niet veel meer en Okido zorgde er enkel voor om het 
laatste kwart nog binnen te rijven. 
4e quarter: 6 – 3. Eindstand: 39 – 50.

Punten Okido: Van Gompel J 2/ Michiels 13/ Kerkhofs 3/ 
                        Van Mechgelen 3/ Leyten 18. 

Na de bekerwedstrijd tegen Lummen weer een sportieve wedstrijd.  
Ook nu konden we op geen enkel moment een “vuile” of 
“moedwillige” overtreding vaststellen. 
In het begin van het seizoen willen we steeds wat langere 
wedstrijdverslagen maken. Aangezien we niet zoveel basketnieuws 
hebben, moeten we het meer in de privésfeer gaan zoeken. 
Els (mama Kerkhofs) heeft duidelijk het wedstrijdverslag van de 
match tegen Lummen nog niet gelezen. We kunnen haar dat niet 
verwijten, want de webmaster is nog met verlof, en dus zijn de 
wedstrijdverslagen nog “in afwachting”.  Als ze dit ondertussen 
wél zou hebben gelezen, had ze het volume van haar verbale 
tussenkomsten al aangepast naar menselijke normen. Dat is dus nog 
niet het geval, dus zullen we nog eventjes de decibels aan ons voorbij 
moeten laten gaan. 

Als wij u vragen wat voor gevoel de naam “CLIFF” bij u oproept…
dan zal u waarschijnlijk antwoorden: “hoogtevrees”.  Wij kunnen dit 
begrijpen. Waarschijnlijk verstaat u onder “CLIFF” “KLIF”. Inderdaad…
de spelling is in dit geval vrij belangrijk? De “Klif” die wij ondertussen 
kennen als “CLIFF” is namelijk het individu dat op de “wampenberg” 
vanachter de tralies ter hoogte van de residentie van de familie 
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Van Deuren, staat te bedelen voor wat zoetigheid. Naar wat wij 
vernomen hebben was hij de eerste weken nog tevreden met een stuk 
chocolade, maar ja…je verlangt vooral naar wat je niet kan krijgen. 
Ons aller spelverdeelster Ann heeft een hartje van peperkoek, dat is 
ondertussen algemeen geweten…en dan zie je iedere dag opnieuw 
die droevige, met trouwe hondsogen kijkende bouwvakker vanachter 
de tralies staan kwijlen. Wat doe je dan? Eerst wat bemoedigend 
toepraten, en daarna een aai door de tralies. Je bent dan zoooo 
opgelucht dat je niet gebeten wordt , dat het gevoel van opluchting 
overgaat in een gevoel van verbondenheid. De dag erna gebeurt 
hetzelfde. Het gevoel versterkt. Alzo worden mensen (waarvan je het 
niet direct zou verwachten) naar elkaar getrokken. De locatie waar 
dit schouwspel zich voltrok was ideaal. Want in de nabijheid had 
onze redactie (onbetaalde) informanten, die via sms, mail, of gsm 
verwittigden dat de temperatuur ter hoogte van de wampenberg 
weer aan het stijgen was. Tijdens de redactiebijeenkomsten is 
besloten, de anoniem genomen foto’s van de contacten op de 
wampenberg niet te publiceren, wegens te aanstootgevend. 

Quizvraag: 
Het strandzand dat we de laatste 2 weken in de douches aantroffen 
nadat onze dames zich verfrist hadden is van:
Blankenberge
Oostende
Nieuwpoort
KNOKKE!!!!!!!!!

Onder de deelnemers die het correcte antwoord naar onze redactie 
doormailen, wordt een gratis fles verblekingsmiddel verloot. Het 
resultaat van het gebruik van dit product is te bewonderen tijdens 
iedere wedstrijd van dames 1. (let op de spelverdeler)
ITS GOOD TO BE BACK FOLKS!!!!
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Okido dames – Noorderwijk (vriendschappelijk): 55 – 52. (28/8/’10)

We zullen het maar kort houden. Behoudens wat individuele acties 
was er in deze makke wedstrijd tegen Noorderwijk weinig te beleven. 
Misschien dat het te maken had met de wat andere systemen die 
moesten worden uitgeprobeerd. Een echte oefenwedstrijd dus. 
1e quarter: 12 – 7.
2e quarter: 14 – 11.  Ruststand: 26 – 18.
3e quarter: 11 – 14
4e quarter: 18 – 20. Eindstand: 55 – 52.
Punten Okido: Vervecken 1/ Westhof 14/ Van Gompel J 2/ Michiels 12/      
                         Kerkhofs 4/ Van Mechgelen 6/ Leyten 16. 

Strombeek BBC - Okido dames:   38 – 60.  (4/9/’10)

Vorige week tegen Noorderwijk leverden onze dames een eerder 
makke prestatie af, maar vanavond stond de ploeg weer op scherp. 
Strombeek is een 1st provincialer  en kreeg daarom 5 punten voorgift. 
Die voorsprong werd al bij de eerste aanval voor meer dan de helft 
weggewerkt door een buzzerddriepunter van Marlies. De toon was 
gezet. Bijna alle doelpogingen vonden op één of andere manier het net. 
1e quarter: 11 – 21.

In kwart 2 bood Strombeek meer weerwerk. Gedeeltelijk had dat 
ook wel te maken met het feit dat Okido het gaspedaal niet meer 
helemaal indrukte.
2e quarter: 11 – 13.  Ruststand: 22 – 34.

Na de rust drukte Okido nog eens even door. Het grote verschil 
werd gemaakt in de rebounds, waar onze dames duidelijk wat meer 
motivatie aan de dag legden om de bal te pakken.
3e quarter: 9 – 15.

In het laatste kwart schakelden de teams enkele minuten over op een 
zoneverdediging. Maar ook dan kon Okido zich de meerdere tonen.
4e quarter: 7 – 11. Eindstand: 38 – 60.

Punten Okido: Vervecken H 5/ Van Gompel J 2/ Vervecken M 2
Michiels 11/ Kerkhofs 6/ Leyten 11/ Liekens 21. 

Stars Gent - Okido dames:   43 – 44.  (5/9/’10)

Gisteren, tegen Strombeek, zagen we al dat onze dames met veel 
inzet speelden. Vandaag kregen we weer een verre verplaatsing 
voorgeschoteld tegen een onbekende tegenstrever. 
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Al snel werd duidelijk dat het een moeilijke wedstrijd ging worden. 
Er werd stug verdedigd en dat zorgde er voor dat de doelpogingen 
wat geforceerd moesten worden, en dat had dan natuurlijk weer een 
effect op de afwerkingsgraad. 
1e quarter: 10 – 9.

De volgende tien minuten bleef het duwen en trekken geblazen om 
tot een shot te komen. Gent bleef net iets beter afwerken, maar 
Okido gaf niet af knokte, zowel in offence als defence.
2e quarter: 10 – 8.  Ruststand: 20 – 17.

Een magere score aan de rust. We hoopten dat de twee laatste 
quarters ons wat basket zouden laten zien, maar beide teams 
veranderden hun speelwijze niet. Gent liep een keer zelfs tot 8 punten 
uit, maar Okido gaf zich niet gewonnen en werkte de achterstand 
weer zo goed als weg.
3e quarter: 11 – 11.

Nog steeds hetzelfde beeld in het laatste kwart. Gent kwam weer zes 
puntjes voor, maar in een dolle twee minuten kwam Okido weer tot 
op 1 puntje. Met nog 53 seconden te gaan scoorde Gent. 3 punten 
achter! Bij de volgende aanval kreeg Okido 2 vrij worpen die beiden 
werden benut. Weer 1 puntje verschil. Onze dames konden de 
volgende aanval van Gent afbreken, en zelf weer het initiatief nemen. 
Op 7 seconden van het eindsignaal scoorde Okido. De Gentse coach 
vroeg een time out in een ultieme poging om de zaken nog terug 
recht te zetten. Maar onze verdediging stond pal en Gent kwam zelfs 
niet meer tot een shot. Zo ging de overwinning mee naar Arendonk, 
na een fel bevochten wedstrijd.
4e quarter: 12 – 16. Eindstand: 43 – 44.

Een proficiat voor de geleverde prestatie is zeker op z’n plaats. Niet 
zozeer omdat onze dames zo’n fantastisch basket speelden, maar wel 
omdat ze doorzetting toonden als het even moeilijk ging. De kopjes 
bleven omhoog en de wil om te winnen verdween op geen enkel 
moment. Goed gedaan. Ik verwacht dat we tijdens de competitie nog 
van dit soort wedstrijden gaan tegenkomen. 

Matchen waar we moeten blijven vechten, zelfs als het kalf verzopen 
lijkt. Want als we in landelijke willen blijven zal het hoofd mee 
moeten willen. Zullen we er altijd in moeten blijven geloven. Zelfs als 
we in een mindere periode komen en tegenstrevers ontmoeten die 
ons misschien eens van het kastje naar de muur spelen. Ik kijk er in 
ieder geval naar uit, en wil jullie nu al zeggen dat we (de supporters 
en coach) achter jullie staan en trots zijn en blijven op “onze” ploeg.
Punten Okido: Vervecken H 4/ Westhof  12/ Gaukema 4/ Michiels 9/      
                         Leyten 7/ Liekens 8. 
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Rumar Frituur / Snackbar

Drukkerij Hermans

TC de Lusthoven

Frituur den Draai

Café Renova Reizen De Arend

Slagerij Van Gompel
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n Je zou het zo direct misschien niet verwachten, maar zelf in Gent 

is er een natuurreservaat. Niet dat Frank direct veel interesse heeft 
in bedreigde onkruidachtige plantjes en niet veel voorkomende 
vogelsoorten, maar hij wil wel altijd de jongere generatie wijzen op de 
belangrijkheid van het in stand houden van uitstervende biologische 
variëteiten. 

Aangezien we toch goed op tijd in Gent arriveerden kreeg hij het 
lumineuze idee om de jongedames die hij vervoerde in de “gauwte” 
wat flora en fauna te laten zien die ze misschien nog nooit gezien 
hadden, en/of nooit nog zouden zien. Daarom besloot hij om via 
het Stedelijk Natuurreservaat Bourgoyen-Ossemeersen de laatste 
kilometers naar de sporthal af te leggen. Het feit dat er geen 
gemotoriseerd vervoer toegelaten is in het reservaat vond Frank maar 
een onbenullige bijkomstigheid. Zeker nu hij tijdelijk over een BMW 
beschikt. De verbodsborden liet hij links (letterlijk rechts) liggen. Mie, 
dat arm schaap, hing als een pitbull aan zijn nummerplaat en volgde 
gezwind. Maar al gauw begreep ze dat het terrein waar ze zich 
bevonden niet erg geschikt is voor “mini coopers”. 

Maar het kwaad was geschied en ze durfde niet anders meer dan 
Frank te volgen uit angst om nooit nog uit deze jungle te raken. 
Toevallig was er net ook nog een natuurwandeling georganiseerd. 
Het wandelpad liep dus vol met échte sportieve natuurliefhebbers. 
Deze mensen waren natuurlijk niet direct geneigd om in de gracht te 
springen bij het zien aankomen van de twee niet toegelaten vehikels. 
Maar ja…we kennen Frank hé…”my car is my freedom” is een leuze 
die hij hoog in het vaandel draagt. 

De wandelaars konden dus kiezen…in de berm of tegen de voorruit.  
Enkelen zochten zelf dekking onder de aldaar aanwezige banken, 
die zijn geplaatst om de vermoeide stapper even te laten verpozen. 
Het stalen ros van Frank was dus almachtig. Het enige wat de 
onderdrukten konden doen was het werpen van verontwaardigde 
blikken.  We hopen voor Frank dat dit niet voor krassen gezorgd heeft 
op het koetswerk van zijn BMW (aka boerenwagen met wielen). 

Want dat zou hij als een ware ramp ervaren. Alsof dit alles nog niet 
voldoende was ging hij zijn karos nog eens parkeren op de gazon van 
een gebouw in de nabijheid van de sporthal. Slechts na aanmaning 
van een plaatselijke conciërge plaatste hij de wagen op een daarvoor 
speciaal aangelegde parking die voor de meeste mensen duidelijk 
gemarkeerd was door witte lijnen die op de grond geschilderd waren. 
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We zijn blij dat Frank spreekt met het onmiskenbaar accent van de 
meest oostelijk gelegen provincie in Vlaanderen, zodat de link met 
Arendonk niet dadelijk kon worden gelegd. 
Tijdens de rust moest “onzen” Frank dan nog eens een keer uitpakken 
met zijn GSM, mét toetsenbord. Het is een indrukwekkend apparaat, 
dat moet gezegd. Het onttrok Lucia de uitspraak dat je voor zo’n GSM 
moest beschikken over een “grote zak”. Of dit zo is hebben we niet 
kunnen vaststellen, maar we zagen toch een aantal aanwezige dames 
die hun fantasie niet meer helemaal onder controle hadden. 

Ons Marjolein was ook een beetje (met de nadruk op béétje) triestig. 
Zij had ’s morgens haar Vincent naar de luchthaven gebracht, omdat 
hij een opleiding moest gaan volgen in Portugal. Deze op leiding 
duurt normaliter 4 dagen, maar omdat Vincent (volgens Marjo) wat 
moeite heeft om informatie op te slaan in zijn grijze cellen, was 
besloten om hem dezelfde opleiding 3 keer in 2 weken te laten 
volgen, kwestie van zeker te zijn dat hij het snapt.  Toi toi toi Vince!
Jan zou graag een assistent coach hebben. 

De vraag rijst: wil er iemand zijn assistent zijn? Rondvraag leert ons 
dat de kandidaten niet dik gezaaid zijn, maar wij, reporters van ons 
clubblad, zouden wij niet zijn, als we voor hem niet op zoek zouden 
gaan. Na analyse van alle door ons geselecteerde kanshebbers 
(hoewel nog niet gecontacteerd) hebben wij de ideale “soulmate” 
voor hem gevonden. “Big voice ELS”. Ervaring zat én makkelijk als je 
de aanwijzigingen naar de spelers op het veld wil doorgeven op het 
moment dat er veel lawaai is. 

De blaren op Laura haar lieftallige voetjes zijn ondertussen 
legendarisch aan het worden. Ook bij de start van dit seizoen is het 
weer van dat. Indien je die zou kunnen vullen met warme lucht óf 
helium, dan zou ze geen grond meer raken. Erger…ze zou “up side 
down” tegen het plafond van de sporthal hangen. We weten niet 
of dit tegen bepaalde reglementen van “den basket” zou zijn: een 
zwevende speler”?

Wat de aanwezigen vandaag bezielde weten we niet, maar we 
hebben zoveel info gekregen dat we wel 3 jumpshots zouden kunnen 
vullen. Aangezien dat budgettair een te zware last voor de club zou 
worden zullen we het hier maar bij laten. 

Dag allemaal,
Jullie verslaggever
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Eindelijk konden we er aan beginnen. Onze eerste competitiewedstrijd 
in 2e landelijke. Hier en daar zagen we toch een trillende ooglid 
of een bibberend handje. Stress was dus zeker in voldoende mate 
aanwezig, om niet te zeggen misschien net iets té veel.
De eerste quarter en dan vooral de eerste 5 à 6 minuten waren 
beide teams op zoek naar het doel zonder het eigenlijk bewust te 
vinden. Wel moeten we vermelden dat er vrij stug verdedigd werd. 
Grimbergen stond een ietsje vlugger op de benen en trok de eerste 
quarter naar zich toe.
1e quarter:   9 – 13.

In kwart 2 ging het spelniveau de hoogte in. Okido keek ondertussen 
al wel tegen een 8-puntenachterstand aan.  Maar ook vorige week 
in Gent hadden we gezien dat onze dames veel karakter hebben 
bijgekweekt.  Ook nu bleef onze ploeg vechten voor ieder punt. Zo 
werd de achterstand zo goed als weggewerkt tegen het eind van de 
2e quarter.
2e quarter: 19 – 17.  Ruststand: 28 – 30.

De eerste minuut na de rust leek het alsof het spelbeeld hetzelfde zou 
blijven. Maar plots schakelde Okido een versnelling (misschien wel 2) 
hoger. Hogere snelheid is goed als je de accuraatheid daardoor niet 
verliest. In een dolle 4 minuten zette Okido een 10 – 0 neer, gevolgd 
door een 11 – 4. Tja…dan moet je als tegenstrever toch wel even 
slikken. 
3e quarter: 21 – 4.

De rust bewaren was nu de boodschap, want 15 punten voorsprong 
mág je eigenlijk niet meer uit handen geven in de laatste 10 minuten. 
Zelfs twee knappe driepunters van Grimbergen bracht Okido  niet uit 
zijn evenwicht. De wedstrijd werd gecontroleerd uitgespeeld. Knap 
werk van onze dames, die meer en meer een écht en hécht team aan 
het worden zijn. 
4e quarter: 8 – 10. Eindstand: 57 – 44.

Punten Okido: Van Gompel J 4/ Michiels 4/ Kerkhofs 4/ Leyten 15 
Liekens 25. 

Gefeliciteerd dames! Een wedstrijd een beetje in de lijn zoals de match 
tegen Stars Gent en Lummen. Snel….zeer snel. De matches worden 
vrij mannelijk gespeeld. Daarmee bedoel ik dat er redelijk wat fysiek 
contact is. Trekken, duwen en sleuren, zonder evenwel de intentie 
om een tegenstrever te kwetsen. Maar, dat hebben we nu al mogen 
ontdekken, wij hebben van die speelsters die zich daar best lekker bij 
voelen. 
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Toch nog een beetje nieuws in de marge!
Om het volgende te begrijpen dient u eerst wel het randnieuws van 
onze wedstrijd tegen Stars Gent te lezen.

Frank heeft het nodig gevonden om nog enige zaken uit te 
verduidelijken. Zijn GPS-machien heeft hij zich aangeschaft bij een niet 
nader vernoemde winkelketen die gekend is voor zijn lage prijs voor 
allerhande producten. Echter is deze keten vooral gespecialiseerd in 
producten uit de droge voeding. Als je apparaten of gereedschappen 
die een vrij hoog wetenschappelijk technologische of electronische 
ontwikkeling hebben moeten doormaken om min of meer te voldoen 
aan de eisen van de koper, dan zijn wij niet overtuigd dat deze 
winkelketen de plek bij uitstek is om tot aankoop over te gaan. Nu…
ja nuuuu…nu weet Frank dat hij eigenlijk een kat in een zak gekocht 
heeft. Blijkbaar geeft zijn GPS 3 keer op 10 de juiste locatie en/of de 
juiste reisweg aan. Maar ja…wat wil je voor €6,35. 

Verder wilde hij toch ook de indruk die door ons artikel werd gewekt 
als zou hij over het wandelpad gescheurd zijn wat relativeren. Wij 
denken dat we hier te maken hebben met “relativiteit”. Voor Frank is 
90km/u (ook over een wandelpad) “hééééél rustig op ’t gemakske”. 
Hebben we nog begrip voor omdat,  als je net een uur tegen een 
gemiddelde van meer dan 150km/u hebt gereden, 60km/u trager lijkt 
dan op een slakkengangetje. Echter , voor een wandelaar, die al een 
uurtje tegen 4km/u stapt, is een voertuig dat hem tegemoet komt 
tegen 90km/u  over een onverharde weg, zoiets als een jachtluipaard 
dat de aanval op zijn prooi heeft ingezet. Maar zoals we allemaal 
weten: “God straft onmiddellijk” , hoewel we ook hier “onmiddellijk” 
moeten relativeren. Frank heeft er als straf een kanjer van een 
“padschijter” aan overgehouden!!!! Al is het een week later.
Ann had gemeld dat ze vandaag al zou meespelen, maar wij zijn er 
vrij zeker van dat ze haar baskettenue alleen maar aantrok om geen 
inkom te moeten betalen. Ja ja…iedere euro is er één. (we beginnen 
al te denken dat “dieje Cliff” nen diere vogel is).
Lucia was zaterdag naar een “Hollandse bruiloft geweest”. Meer dan 
één (1) bitterbal had ze echter niet te pakken gekregen. Wij hadden al 
dadelijk opgemerkt dat er wat aan de hand was. Ingevallen wangen, 
bleke gelaatskleur, donkere schaduw onder de ogen en gebarsten 
lippen…duidelijke een zwaar geval van ondervoeding. Inderdaad, hoe 
moet een mens nu in godsnaam een bruiloft overleven op 1 bitterbal. 
Laat dit een les voor ons allemaal zijn: als je op zaterdagavond voor 
een trouwfeest in Holland bent uitgenodigd…laat die kelk  (niks te 
zien met de operatie) aan u voorbijgaan en kom toch maar voor “den 
A” supporteren, tenminste als je op uw gewicht wil blijven.

Tot volgende week,
Uw reporter

Jumpshot 23-01.indd   19 22/09/10   14:42



w
ed

st
ri

jd
ve

rs
la

ge
n Red Vic - Okido dames:   65 – 58.  (18/9/’10)

De eerste tien minuten kon Okido zijn draai niet vinden. Het leek 
wel alsof de zenuwen de ploeg wat verlamde. Ook het vertrouwen in 
eigen kunnen was nergens te bespeuren. En dat is natuurlijk spijtig, 
want tegen ploegen zoals Re d Vic moet je iedere minuut van de 
wedstrijd minstens op je normale niveau spelen.
1e quarter:   19 – 10.

In kwart 2 bleef Red Vic de ploeg die het felst verdedigde én het best 
afwerkte. Die betere afwerking was echter vooral te danken aan ons 
bijwijlen zwak verdedigen.
2e quarter: 19 – 13.  Ruststand: 38 – 23.

De koffie had toch een bevrijdend effect op onze dames, want na de 
rust ging Okido vrij en vrank spelen. Er werd tempo gemaakt en de 
ploeg begon weer als één geheel te draaien. De 15-puntenkloof werd 
teruggebracht tot 6 punten. Okido moest even naar adem happen, en 
daardoor kon Red Vic tegen het einde van kwart 3 toch weer tot 15 
punten uitlopen.
3e quarter: 14 – 14.

Dat onze dames toch bleven vechten strekt hen tot eer. Het laatste 
kwart werd overtuigend in de wacht gesleept. De wedstrijd was 
wel verloren, maar Okido mocht met opgeheven hoofd het terrein 
verlaten, want slechts 7 puntjes was het uiteindelijke verschil.
4e quarter: 13 – 21. Eindstand: 65 – 58.

Punten Okido: Vervecken H 1/ Westhof 8/ Van Gompel E 2/ Michiels 15/                    
                         Van Mechgelen 5/ Kerkhofs 2/ Leyten 11/  Liekens 14. 

Best een pittig matchke. Dat gaan we dus dit seizoen nog dikwijls 
zien. Wat meer “professionele” foutjes. Op het juiste moment een 
klein duwtje maakt een wereld van verschil.
Wat zeker positief was, waren de vrijworpen. 14 van de 16 vrijworpen 
werden omgezet. (87.5%). 

Weer een beetje nieuws in de marge!
Eerlijk is eerlijk…als je andere mensen uitlacht moet je ook 
kunnen verdragen dat je zelf al eens uitgelachen wordt. En ik zal 
toegeven…tja, omdat ’t van moetes is…dat de lachers gelijk hadden. 
Ondergetekende nam, na het debacle van de verplaatsing naar Gent, 
weer de kop van de rij voertuigen die onze dames naar Wilrijk moest 
brengen. Als je zo bekwaam bent als ik (’t is moeilijk bescheiden te 
blijven) dan heb je natuurlijk géén GPS nodig om op de plaats van 
bestemming te raken. 
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Aaaaaaaaaah nee….!!! De stratenatlas van gans België zit namelijk 
in mijn kop. ’t Is alleen maar een kwestie van op het juiste moment 
de juiste pagina te raadplegen. En daar ging het helemaal op het 
eind nog net mis. Toen ik de voorlaatste pagina in mijn kop moest 
omdraaien om het laatste stuk van onze tocht te vervolledigen, vergat 
ik aan mijn vinger te likken, waardoor ik twee keer moest aanleggen 
voor het blad wilde omdraaien. Net op dat ogenblik hadden we 
rechts moeten afslaan. Algemene hilariteit achter onze rug!!! (Tjaaa…
hoeveel pech kan een mens hebben…) 

Gelukkig kon ik toch nog vrij allert reageren om de “error” te 
herstellen. We mogen stellen dat “het verloren rijden” ons een extra 
reisweg heeft opgeleverd van om en bij 296m. In tijd was het wat 
erger, want ik denk dat het ons ongeveer 2min en 43sec extra reistijd 
gekost heeft. MUTTE DAOR ZOUWEN SPEL OVER MAO’E!!!!!

Doeme…ik ben vergeten waar Piet het ook alweer over gat…euh had.

Zou het misschien een idee zijn om de “potportemonnee” te 
vervangen door een ietwat meer neutraler exemplaar. Nu bestaat de 
mogelijkheid dat, wanneer je als man met deze portemonnee aan de 
toog staat, dit begrepen wordt als een boodschap voor gelijkgezinden. 
Dit is mij vanavond pas opgevallen, nadat ik toen ik betaald had een 
enorme glimlach met bijbehorende knipogen in ontvangst mocht 
nemen. 
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Belangrijke data die je nu al in je agenda kan zetten:

Oktober 2010: Truffelverkoop->ideaal cadeau voor de feestdagen of 
gewoon lekker voor jezelf!

Eetfestijn: weekend 25-26 maart 2011 in de Bemdhal. 

Uren wedstrijden 2010-2011
De standaard wedstrijduren in een thuisweekend zijn als volgt 
voorzien:

Zaterdag:
- 09:00: Benjamins 2
- 09:00: Pupillen 2
- 10:45: Microben
- 10:45: Pupillen 1
- 12:45: Benjamins 1
- 12:45: Miniemen
- 14:45: Kadetten
- 16:45: Heren Okido 3
- 18:45: Heren Okido 2
- 20:45: Heren Okido 1

Zondag:
- 10:00: Dames Okido 1

De Kalender voor de volgende weken
24/09/2010 20:45 Makeba - AVVV Heren
24/09/2010 21:45 AVVV Tassers - Fastbreak Beerse
25/09/2010 09:00 Pupillen 2 - Oxaco BBC Boechout - A
25/09/2010 09:00 Benjamins 2 - Vabco Mol BBC
25/09/2010 10:45 Pupillen 1 - J. Pitzemburg Mechelen - B
25/09/2010 10:45 Microben - Turvo Basket Turnhout
25/09/2010 12:45 Miniemen - Basket Grootwillebroek A
25/09/2010 14:45 Kadetten - Nieuw Brabo Antwerpen
25/09/2010 16:45 OKIDO 3 - Basket Bonheiden
25/09/2010 18:45 OKIDO 2 - Turvo Basket Turnhout - A
25/09/2010 20:45 OKIDO 1 - Oxaco BBC Boechout - B
26/09/2010 10:00 Dames 1 - ND Demesmacre Leuven - A
26/09/2010 14:00 Benjamins 1 - Basket GrootWillebroek

1/10/2010 21:15 Ladies Kangoeroes - AVVV Dames
1/10/2010 21:30 Haltons - AVVV Heren
1/10/2010 21:45 AVVV Tassers - Noorderwijk
2/10/2010 12:30 Wuustwezel BBC A - Miniemen
2/10/2010 13:00 Red Vic Wilrijk - Kadetten
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2/10/2010 13:00 Bot Schilde - Microben
2/10/2010 16:00 Eligio BBC Deurne - Benjamins 2
2/10/2010 16:30 Essense Esbac - Pupillen 1
2/10/2010 19:00 Zuiderkempen-Hulshout - B - OKIDO 3
2/10/2010 21:00 Zuiderkempen-Hulshout - A - OKIDO 2 
3/10/2010 13:00 Basket Bonheiden - A - Pupillen 2
3/10/2010 15:00 Runkster Dames - A  - Dames 1
3/10/2010 15:00 Mercurius BBC Berchem - A - OKIDO 1

8/10/2010 21:45 AVVV Dames - Real-Deal Ladies
9/10/2010 09:00 Pupillen 2 - BBC Kangoeroes Boom - C
9/10/2010 09:00 Benjamins 2 - Willibies Antwerpen
9/10/2010 10:45 Pupillen 1 - BBC Kangoeroes Boom - B
9/10/2010 10:45 Microben - BBC Baskas Kasterlee
9/10/2010 12:45 Miniemen - Red Vic Wilrijk B
9/10/2010 12:45 Benjamins 1 - Olicsa Antwerpen - A
9/10/2010 14:45 Kadetten - Eligio BBC Deurne
9/10/2010 16:45 OKIDO 3 - Basket Malle - C
9/10/2010 18:45 OKIDO 2 - Basket Grootwillebroek - A
9/10/2010 20:45 OKIDO 1 - Sint Jan Antwerpen
10/10/2010 10:00 Dames 1 - Jaga Radiators Hasselt - A

Tapdienst Heren Okdio 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).

Dag datum uren ploeg
zaterdag 26/09/2010 20:15 - 01:30 ouders kadetten
zaterdag 9/10/2010 20:15 - 01:30 ouders pupillen 2
zondag 1710/2010 13:30 - 17:30 Dames Okido 1
zaterdag 23/10/2010 20:15 - 01:30 ouders benjamins 1
zaterdag 20/11/2010 20:15 - 01:30 ouders benjamins 2
zaterdag 27/11/2010 20:15 - 01:30 Heren Okido 1
zaterdag 4/12/2010 20:15 - 01:30 ouders microben
zaterdag 8/01/2011 20:15 - 01:30 ouders pupillen 1
zaterdag 22/01/2011 20:15 - 01:30 AVVV Tassers
zaterdag 12/02/2011 20:15 - 01:30 ouders miniemen
zondag 20/02/2011 13:30 - 17:30 Arvoc ??
zaterdag 26/02/2011 20:15 - 01:30 AVVV Dames
zaterdag 12/03/2011 20:15 - 01:30 ouders premicroben
zaterdag 2/04/2011 20:15 - 01:30 Heren Okido 2
zaterdag 16/04/2011 20:15 - 01:30 AVVV Heren
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Kaarten:
- € 10/wedstrijd (ongeacht welke wedstrijd) i.p.v. € 15 (normaal tarief)

- Max. 4 kaarten per wedstrijd beschikbaar

- De kaarten geven ook recht op gratis openbaar vervoer van het 
laatste deel van het traject met tram of bus (zo kan je ook nog € 5 
besparen op parkeerkosten)Hoe kaarten verkrijgen?

- Reserveren bij Jan Blockx (014-67 30 01 of secretaris@bbcokido.be

- Kaarten te betalen bij afhaling (De Brulen 16, Arendonk)

- Kaarten na de wedstrijd onmiddellijk terug te bezorgen bij Jan 
Blockx (in brievenbus steken). De zitplaatsen zijn ideaal om de 
wedstrijd te volgen! Pal op middellijn, achter de wedstrijdtafel aan de 
kant van Antwerp Giants, op de 13e rij.

Aanvang wedstrijden:
- competitie: 20.00u
- Euro League: 20.30u 

   Plaatsen  Soort 
Datum Thuisploeg Bezoekers beschikbaar  wedstrijd
 
5-10-2010 din Antwerp Giants  - Minsk 6 Euro league
9-10-2010 zat Antwerp Giants - Aalstar 6 Competitie
23-10-2010 zat Antwerp Giants - Oostende 6 Competitie
6-11-2010 zat Antwerp Giants - Gent 6 Competitie
20-11-2010 zat Antwerp Giants - Charleroi 6 Competitie
27-11-2010 zat Antwerp Giants - Luik 6 Competitie
11-12-2010 zat Antwerp Giants - Bergen 6 Competitie
18-12-2010 zat Antwerp Giants - Pepinster 6 Competitie
29-01-2011 zat Antwerp Giants - Leuven 6 Competitie
13-02-2011 zon Antwerp Giants - Luik 6 Competitie
26-02-2011 zat Antwerp Giants - Bergen 6 Competitie
5-03-2011 zat Antwerp Giants - Pepinster 6 Competitie
6-04-2011 woe Antwerp Giants - Leuven 6 Competitie
13-04-2011 woe Antwerp Giants - Aalstar 6 Competitie
30-04-2011 zat Antwerp Giants - Oostende 6 Competitie
7-05-2011 zat Antwerp Giants - Gent 6 Competitie
14-05-2011 zat Antwerp Giants  - Charleroi 6 Competitie
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Antwerp Giants tekent 2m16 grote Tunesische reus Salah Mejri 
Antwerp Giants is er in geslaagd zich te versterken met de 
toprebounder die het zocht. De Tunesische international Salah Mejri 
zal immers tijdens de volgende 2 seizoenen de kleuren van de Giants 
verdedigen. 

Mejri, een centerspeler van 24 jaar, is 2m16 groot. Sinds 2007 maakt hij 
deel uit van de Tunesische nationale ploeg,waarmee hij in 2010 deelnam 
aan het WK in Turkije. Op het WK tekende hij voor een gemiddelde van 
7,2 punten en 6,2 rebounds per match. Met diezelfde nationale ploeg 
werd hij trouwens in 2009 Arabisch kampioen. Mejri speelde tot nu bij 
Etoile Sportive du Sahel (Tunesisch kampioenin 2009).

De Tunesiër is echter niet alleen, ook Jef Van der Jonckheyd (28, 2m02) 
tekende een contract van één jaar bij Antwerp Giants. De kapitein 
van de Belgian Lions is ex-RB Antwerpen, Ieper, Oostende en Leuven 
Bears. Roel Moors (31) verlengde zijn contract met twee seizoenen bij 
Antwerp Giants. Christoph Beghin trok echter (tegen zijn zin) weer 
terug richtin Charleroi, de uitleenperiode was echter voorbij.
Verenigde Staten wereldkampioen basketbal 
De Verenigde Staten hebben zich zondag in Istanboel tot 
wereldkampioen in het basket bij de mannen gekroond. In de finale 
versloegen de Amerikanen thuisland Turkije met 81-64. 
Voor de Verenigde Staten is het al de vierde wereldtitel, maar het was 
ondertussen van 1994 geleden dat ze de wereldtitel nog eens konden 
veroveren. Deze overwinning is een bevestiging van de huidige 
suprematie van de Amerikanen. Twee jaar geleden veroverde hun 
olympische basketploeg ook al goud op de Spelen in Peking.

Man van de wedstrijd was zondag zonder twijfel Kevin Durant. De 
vleugelspeler van Oklahoma City was net zoals in de halve finale 
ijzersterk en was in de finale goed voor 28 punten. Hij werd dan ook 
verkozen tot ‘Beste speler van het toernooi.’

Op de erelijst volgen de Verenigde Staten Spanje op en ze zijn meteen 
ook het eerste land in het basket dat zich weet te kwalificeren voor de 
Olympische Spelen van 2012 in de Britse hoofdstad Londen.

Jumpshot 23-01.indd   25 22/09/10   14:42



N
ie

uw
s Belgian Lions schrijven basketbalgeschiedenis 

De Belgian Lions hebben basketbalgeschiedenis geschreven. De ploeg 
van bondscoach Eddy Casteels plaatste zich na een thriller immers voor 
het EK van 2011 in Litouwen.
In een uitzinnige en uitverkochte (+1/2 van de JS redactie) Lotto Arena 
hadden de Belgian Lions het niet onder de markt. Gortat, Lampe en 
ook Kelati stuwden de Polen naar een 33-39 ruststand. 
Tomas Van Den Spiegel, Sam Van Rossom, Jonathan Tabu en co wilden 
niet wijken. Met de energie van Roel Moors en Guy Muya in defense 
en korven van Axel Hervelle in het derde kwart konden de Belgian 
Lions, na een bom van Van Rossom, met een 10-0 uitpakken: 43-39.
 
De hel barstte los in de Lotto Arena, maar de vinnige en vooral grote 
Polen wilden niet wijken. Buzzershots deden de Lions pijn en bij 63-67 
zag het er slecht uit voor de Lions. Christophe Beghin, die een dijk van 
een partij speelde, wilde echter niet wijken. 

De Speler van het Jaar stuwde, ondanks een voetblessure, de Belgian 
Lions met een korf, een rebound en een ultieme bom in money time 
dan ook naar de prachtige zege. 

Het feest kon in een kokende Lotto Arena dan ook losbarsten. 
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Mbenga weet nog niet waar toekomst ligt

Belgiës enige NBA-speler Didier Mbenga (29) weet nog niet waar hij 
volgend seizoen aan de slag gaat. Wel staat vast dat hij zijn huidige 
team, tweevoudig regerend kampioen LA Lakers, verlaat.
Bij de Lakers krijgt hij te weinig speelkansen. Mbenga ontving naar 
eigen zeggen een nieuw voorstel van de Californische teambazen, 
maar wil daar niet op ingaan. “Ik zie me niet meer terugkeren naar de 
Lakers. Ik weet dat ik meer waard ben. Het is tijd om andere oorden 
op te zoeken”, verklaarde Mbenga woensdag in Brussel op de DJ 
Shoot Out, een basketevenement voor jeugdspelers. 

“Hij heeft nog twee doelen”, vertelde ‘DJ’ nog. “Ten eerste wil hij de 
beste verdediger uit de NBA worden. Wat het tweede doel is, vertelt 
hij later op het gepaste moment.” Mbenga, die al zes seizoenen  
NBA-ervaring heeft, kan naar verluidt terrecht bij verschillende teams, 
waaronder Houston, New Orleans, Chicago, Cleveland en Denver. 
Deze laatste lijkt nu in pole position te liggen...

 

geboortekaartjes  ı  huwelijkskaarten  ı  uitnodigingen  ı  en nog zo veel meer...
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