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De honderd
Q

OOSTENDE – Met de terugkeer van Brent Wright en Kennedy Winston naar
de Sleuyter Arena voerde BC Oostende zijn 99ste en 100ste spelerstransfer
door na het vertrek van Rudolf Vanmoerkerke in 2001. De naakte cijfers van
het transferbeleid van de laatste decennium.
DOOR OLIVIER NEESE

DE TROUWSTE SPELERS
EN DE KUSTTOERISTEN

Veselin Petrovic is de meest
trouwe speler van het laatste
decennium. Hij is al 76,4
maanden aangesloten bij
BCO. And counting... (Foto
RN)

De lijst
01. Eric Elliott, VS/Polen (28 aug ‘01-30 jun ‘02).
02. Ed Cota, VS/Panama (20 nov ‘01-30 jun ‘02)
03. Alton Mason, VS (1 jul ‘02-31 dec ‘02).
04. Mike Nahar, Nederland (1 aug ‘02-30 jun ‘03).
05. Rimantas Kaukenas, Lit. (1 aug ‘02-30 jun ‘03).
06. Tony Dorsey, VS/Engeland (1 aug ‘02-30 jun ‘05).
07. Virgil Stanescu, Roemenië (1 aug ‘02-30 jun ‘03).
08. Michael Hawkins, VS (3 dec ‘02-30 jun ‘03).
09. Mark Dickel, Austr./N.-Zeeland (1 jul ‘03-10 dec ‘03).
10. Mathias Desaever (2), België (4 jul ‘03-30 jun ‘05).
11. Raitis Grafs, Letland (1 aug ‘03-30 jun ‘04).
12. Joey Beard, VS/Italië (10 aug ‘03-30 jun ‘04).
13. Jef Vander Jonckheyd, België (1 sep ‘03-30 jun ‘06).
14. Quinton Ross, VS (6 nov ‘03-30 jun ‘04).
15. Jason Gardner, VS (11 dec ‘03-30 jun ‘05).
16. Marijonas Petravicius, Litouwen (20 apr ‘04-30 jun ‘05).
17. Damjan Rudez, Kroatië (1 jul ‘04-30 jun ‘06).
18. Mirza Teletovic, Bosnië-Herzeg. (1 jul ‘04-30 jun ‘06).
19. Uche Nsonwu, Nigeria (1 aug ‘04-30 jun ‘05).
20. Lavor Postell, VS (4 aug ‘05-31 jan ‘07).
21. Vincent Yarbrough, VS (7 aug ‘04-14 apr ‘05).
22. Aleksandar Lazic, Serv./Griekenl. (9 sep ‘04-10 dec ‘04).
23. Dragan Ceranic, Servië (15 okt ‘04-30 dec ‘05).
24. Goran Savanovic, Servië (17 nov ‘04-30 jun ‘05).
25. Desmon Farmer, VS (24 jan ‘05-20 feb ‘05).
26. Kendrick Johnson, VS (7 apr ‘05-30 jun ‘05).
27. Melvin Sanders, VS/Georgië (14 apr ‘05-30 jun ‘05).
28. Dusan Kecman, Servië (17 apr ‘05-30 jun ‘05).
29. Sam Van Rossom, België (1 jul ‘05-30 jun ‘08).
30. Vanja Plisnic, Servië (1 jul ‘05-01 jan ‘06).
31. Leigh Enobakhare, Nigeria (8 jul ‘05-30 jun ‘11).
32. Brent Wright (1), VS (1 sep ‘05-30 jun ‘06).
33. Denis Wucherer, Duitsland (1 sep ‘05-01 jan ‘07).
34. Jean-Marc Jaumin (2), Belgë (1 sep ‘05-30 jun ‘06).

De trouwste speler van BC Oostende in de laatste tien
jaar is met een lengte voorsprong Veselin Petrovic. Al
sinds september 2005 is hij onafgebroken aangesloten
bij BC Oostende. Vandaag, vrijdag 13 januari, is hij
2.325 dagen of 76,4 maanden aangesloten bij de Oostendse club. Met zijn typische fighting spirit – in zijn
jeugd won de tot Belg genaturaliseerde Serviër trouwens driemaal het Joegoslavisch kampioenschap
Grieks-Romeins worstelen – loodste hij in 2001 Servië naar EK-goud in Turkije en groeide hij uit tot de
publiekslieveling in Oostende. In 2009 werd hij
door de Oostendse supporters verkozen tot MVP,
de twee daaropvolgende seizoenen tot meest favoriete speler.
De top drie van trouwste spelers wordt aangevuld met Leigh Enobakhare (71,8 maanden) en
de jonkies Pieter Maelegheer en Jean Salumu
(beiden 48 maanden), al kan bij hun effectieve
inbreng grote vraagtekens geplaatst worden.
Desmon Farmer was de grootste passant. De
voormalige NBA-speler bleef amper 27 dagen
aan de kust. Typerend is de anekdote van
coach Matteo Boniciolli over Farmer : “Toen
ik hem tijdens een time-out vroeg om de bal
in te werpen naar Goran, repliceerde hij : wie
is Goran ?” Tre Kelley deed één dag beter, hij
bleef 28 dagen. Wat de vervanger van Trevor
Huffman moest worden, draaide uit op een van
de grootste ontgoochelingen van ex-coach JeanMarc Jaumin, gaf hij later in Knack toe. “Door
alle video’s die ik van hem zag, door alle gesprek-

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

Veselin Petrovic, Servië/België (1 sep ‘05-heden).
Elvir Ovcina, Bosnië-Herzeg. (30 dec ‘05-30 jun ‘08).
Toby Bailey, VS (19 mrt ‘06-28 dec ‘06).
Rashad Wright, VS (1 jul ‘06-30 jun ‘07).
Sebastien Bellin, België(1 jul ‘06-27 jan ‘09).
Eric Hicks (1), VS (27 jul ‘06-30 jun ‘07).
Guy Muya, België (29 sep ‘06-25 dec ‘06).
Titus Ivory, VS (1 jan ‘07-30 jun ‘08).
Glen McGowan, VS (10 jan ‘07-30 jun ‘07).
Cedric Bozeman, VS (28 feb ‘07-30 jun ‘07).
Chuck Davis, VS/Azerbeidzjan (1 jul ‘07-30 jun ‘08).
Jean Salumu, België (1 jul ‘07-30 jun ‘11).
Jerry Green, VS (1 jul ‘07-30 jun ‘08).
Pieter Maelegheer, België (1 jul ‘07-30 jun ‘11).
Marko Simonovic, Servië (13 jul ‘07-21 dec ‘07).
Greg Brunner, VS/Zwitserland. (22 jul ‘07-30 jun ‘08).
Chris McCray, VS (1 aug ‘07-30 jun ‘08).
Senne Geukens, België (27 aug ‘07-30 jun ‘08).
Donell Taylor, VS (13 mrt ‘08-22 apr ‘08).
Jimmy Baxter, VS (1 jul ‘08-01 nov ‘08).
Kris Sergeant, België (1 jul ‘08-30 jun ‘09).
Lionel Bosco, België (1 jul ‘08-30 jun ‘09).
Michael Bauer, VS (1 jul ‘08-29 mei ‘09).
Slobodan Ljubotina, Servië (1 jul ‘08-01 nov ‘08).
Estime Vangu, België (2 jul ‘08-30 jun ‘09).
Fayçal Laït, België (2 jul ‘08-30 jun ‘09).
Quentin Serron, België (2 jul ‘08-heden).
Yacine Baeri, België (2 jul ‘08-heden).
Matt Haryasz, VS (1 aug ‘08-30 jun ‘09).
Rashid Atkins, VS (1 aug ‘08-04 dec ‘08).
Ivan Paunic, Servië (1 sep ‘08-01 jan ‘10).
Nick Fazekas, VS (1 nov ‘08-23 dec ‘08).
Devin Green, VS (2 nov ‘08-23 dec ‘08).
Dontaye Draper, VS-Kroatië (8 dec ‘08-30 jun ‘09).
Eric Hicks (2), VS (23 dec ‘08-09 apr ‘09).
Robert Hite, VS (23 dec ‘08-30 jun ‘09).

ken die ik over hem had met mensen in Kroatië die ik kan
vertrouwen en door mensen van de scoutingcel van de
Memphis Grizzlies (het NBA-team die hem voor het seizoen
liet meetrainen maar uiteindelijk niet aanwierf, red.) had ik
een totaal ander beeld van hem. Hij kwam hier aan met de
houding : I’m the boss. Die attitude om zich boven de groep
te stellen, moet hij in China gekweekt hebben, veronderstel
ik. Enfin, hij kwam op mijn aanraden. Ik geef toe dat ik
fout was.” De top drie van kusttoeristen wordt vervolledigd
met Donell Taylor. De vervanger van de geblesseerde Elvir Ovcina mocht na welgeteld 40 dagen opkrassen wegens
een gebrek aan motivatie. Gemiddeld bleven de spelers
12,5 maanden bij BC Oostende.

DE COMEBACK KIDS
Het ‘nieuwe BC Oostende’ haalde in die periode zeven
oud-bekenden opnieuw binnen : Mathias Desaever, JeanMarc Jaumin, Eric Hicks, Tomas Van Den Spiegel, Dragisa Drobnjak, Brent Wright en Kennedy Winston. Die
laatste maakte de snelste comeback. Hij trok op 21 december 2011 de deur achter zich dicht om naar de Russische
competitie te trekken, maar toen dat niets werd en hij een
verbeterd voorstel kreeg bij BCO, tekende hij op nieuwjaarsdag een nieuwe overeenkomst. Jean-Marc Jaumin
keerde terug om bij Oostende zijn spelerscarrière te beëindigen, wat ook de bedoeling is van Tomas Van Den Spiegel, die vorig seizoen een contract voor 4,5 jaar tekende bij
de kustploeg. Opmerkelijk : de huidige BCO-kern bestaat
uit vier comeback kids : Tomas Van Den Spiegel, Dragisa
Drobnjak, Brent Wright en Kennedy Winston.

DE NBA-SPELERS
Meer dan eens pakte BC Oostende uit met een Amerikaanse speler met NBA-ervaring. De eerste van twaalf voormalige NBA-spelers die werden binnengehaald is Michael

71. Pervis Pasco, VS (24 apr ‘09-30 jun ‘09).
72. Caleb Green, VS (1 jul ‘09-30 jun ‘11).
73. Javier Mojica, VS/Puerto Rico (1 sep ‘09-01 dec ‘09).
74. Matt Lojeski, VS (1 sep ‘09-heden).
75. Stephane Pelle, Kameroen (1 sep ‘09-30 jun ‘11).
76. Trevor Huffman, VS (1 sep ‘09-30 jun ‘11).
77. Vladan Vukosavljevic, Servië (1 sep ‘09-15 nov ‘09).
78. Eddie Gill, VS (12 nov ‘09-30 jun ‘10).
79. Dragisa Drobnjak (1), Slovenië (1 dec ‘09-30 jun ‘10).
80. Bracey Wright, VS (1 jan ‘10-30 jun ‘10).
81. Darrel Mitchell, VS (20 apr ‘10-30 jun ‘11).
82. Will Thomas, VS (1 jul ‘10-30 jun ‘11).
83. Oskar Eryatmaz, België (1 jul ‘10-heden).
84. Marcus Faison, VS/België (1 aug ‘10-30 jun ‘11).
85. Ben Ebong, Nigeria/VS (15 okt ‘10-30 jun ‘11).
86. Tre Kelley, VS (3 nov ‘10-01 dec ‘10).
87. Dusan Katnic, Servië (9 dec ‘10-heden).
88. Tomas Van Den Spiegel (2), België (10 mrt ‘11-heden)
89. Khalid Boukichou, Mar./België (30 mei ‘11-heden).
90. Ivan Perez, België (1 jul ‘11-heden).
91. Maxime Verspeeten, België (1 jul ‘11-heden).
92. Dusan Sakota, Servië/Griekenl. (8 jul ‘11-21 dec ‘11).
93. Jason Rich, VS (8 jul 11-08 dec ‘11).
94. Christopher Booker, VS (25 aug ‘11-heden).
95. Dusan Djordjevic, Servië/Monten. (25 aug ‘11-heden).
96. Stefan Popovski, Servië (25 aug ‘11-heden).
97. Dragisa Drobnjak (2), Slovenië (6 okt ‘11-heden).
98. Kennedy Winston (1), VS (3 nov ‘11-21 dec ‘11).
99. Brent Wright (2), VS (31 dec ‘11-heden).
100. Kennedy Winston (2), VS (1 jan ‘12-heden).

q Wat zijn onze maatstaven ? Spelers die na het vertrek van Rudolf Vanmoerkerke op 27 augustus 2001
werden aangesloten bij BC Oostende en die vervolgens in actie kwamen tijdens een officiële competitie-, beker- of Europese wedstrijd.
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transfers na Mr. V
Hawkins. Hij speelde voorheen bij de Boston Celtics
(1996-1997), Sacramento Kings (1998-1999), Charlotte
Hornets (1999-2000) en Cleveland Cavaliers (2000-2001).
Ook Lavor Postell (New York Knicks, 2000-2003), Vincent Yarbrough (Denver Nuggets, 2002-2003), Toby Bailey (Phoenix Suns, 1998-2000), Cedric Bozeman (Atlanta
Hawks, 2006), Chris McCray (Milwaukee Bucks, 20062007), Donell Taylor (Washington Wizards, 2005-2007),
Nick Fazekas (Dallas Mavericks en LA Clippers, 20072008), Devin Green (LA Lakers, 2005-2006), Robert Hite
(Miami Heat, 2006-2007), Eddie Gill (New Jersey Nets,
2000-2001; Memphis Grizzlies, 2001-2002; Portland Trailblazers, 2003-2004; Indiana Pacers, 2004-2006; New Jersey Nets en Seattle Supersonics 2007-2008; Milwaukee
Bucks, 2008-2009), Bracey Wright (Minnesota Timberwolves, 2005-2007) speelden ooit in de NBA.
Noemenswaardige prestaties hebben deze spelers in The
Association niet neergezet. Het bleef hoofdzakelijk tot een
figurantenrol, wat in het geval van Devin Green zelfs letterlijk genomen mag worden. Zijn hoogtepunt uit zijn NBAcarrière beleefde hij op 22 januari 2006, toen de Los Angeles Lakers het opnamen tegen de Toronto Raptors. Kobe
Bryant scoorde in die wedstrijd 81 punten, het op een na
hoogste aantal in de NBA-geschiedenis. Vier seconden
voor het einde kreeg hij een applausvervanging. Terwijl
Bryant een staande ovatie kreeg en naar de bank wandelde,
omhelsde hij zijn ploegmaat die de wedstrijd mocht volmaken : jawel, Devin Green. „Kobe ! 81 points ! I was there !”, vertelde Green ons ooit. „Onwerkelijk bijna. Zeker
toen ik mocht invallen voor Kobe. Weet je dat je die beelden nog altijd op YouTube kan zien ? Ik zal dit later aan
mijn kleinkinderen vertellen, maar hopelijk wordt dit niet
het hoogtepunt uit mijn carrière”, al kon hij deze stelling tot
op heden nog niet counteren met een sportieve prestatie.
Drie spelers maakten de omgekeerde beweging en kwamen
later in hun carrière terecht in de NBA : Quinton Ross
(Los Angeles Clippers, 2004-2008; Memphis Grizzlies,
2008-2009; Dallas Mavericks, 2009-2010; Washington Wizards, 2010; New Jersey Nets, 2010-2011), Melvin Sanders (San Antonio Spurs, 2005) en Desmon Farmer (Seattle Supersonics, 2006; San Antonio Spurs, 2008). Eerstgenoemde, die rechtstreeks van Oostende naar de LA Clippers
overstapte, was zonder twijfel de meest succesvolle. Hij
vertoefde zeven opeenvolgende jaren in de NBA en speelde
gemiddeld 65 wedstrijden per seizoen.

sche nieuwkomers jeugdspelers van de Basketbalschool,
die dienen om aan de opgelegde quota te raken en zich tevreden moeten stellen met een korte invalbeurt, zoals Jean
Salumu, Pieter Maelegheer, Senne Geukens, Fayçal Laït,
Yacine Baeri, Oskar Eryatmaz, Ivan Perez en Maxime
Verspeeten. Enkel Jef Vander Jonckheyd, Sam Van
Rossom, Sebastien Bellin, Lionel Bosco, Quintin Serron
en de terugkerende Mathias Desaever, Jean-Marc Jaumin
en Tomas Van Den Spiegel kunnen eigenlijk als volwaardige Belgische kernspelers beschouwd worden. Tot slot valt
ook de Servische inbreng op : 14, onder wie 4 met een
tweede nationaliteit. BCO startte dit seizoen trouwens met
vier Serviërs in de kern.

Lionel Bosco is met zijn 1m76 de kleinste speler die BC
Oostende sinds het vertrek van Mr. V binnenhaalde. Jason
Gardner (1m78) en Dontaye Draper (1m80) waren net
iets groter. Tomas Van Den Spiegel is dan weer de grootste
die de afgelopen tien jaar werd aangetrokken. Met zijn
2m14 torent hij boven Dragan Ceranic (2m12), Nick Fazekas,
Mike Nahar (beiden 2m11)
en de rest uit. De gemiddelde lengte van de 100 spelers
is 1m97. Maar om de legendarische Amerikaanse basketbalcoach John Wooden
te citeren : It’s not how big
you are, it’s how big you play.

Het gros van de spelers die BC Oostende de laatste tien jaar
aantrok, komt uit de Verenigde Staten : 52, van wie er 12
een tweede nationaliteit hebben. Op de tweede plaats prijken de Belgen met 21 stuks. Op het eerste zicht lijkt dit
best wel mee te vallen, maar dit moet genuanceerd worden,
want ook Marcus Faison, Vesolin Petrovic en Khalid
Boukichou, die ook de Belgische nationaliteit hebben, vallen hieronder. Bovendien zijn sinds 2007 de meeste Belgi-

Ons team wenst u allen
een fantasƟsch 2012 toe
met vooral veel reisplezier!
Ontdek onze fantasƟsche
promoƟes!
Voor meer informaƟe,
surf naar onze website
www.thalassa.be
Of kom langs bij ons op
kantoor!

En twaalf coachwissels
Niet alleen bij de spelers was er het laatste decennium veel
verloop, ook bij de coaches was het een komen en gaan. In
het afgelopen decennia werden twaalf keer verwisseld van
coach. Het seizoen 2008-2009 sloeg alles. Assistent Umberto Badiolo – beter bekend bij de supporters als de
lookalike van Professor Zonnebloem uit Kuifje – moest
dat seizoen twee keer inspringen : na het ontslag van Vlada Vukoicic en na de korte terugkeer van Sharon Drucker. Gemiddeld bleef een coach 10,8 maand aan de slag.
Q Overzicht : Aaron McCarthy (11 feb ‘01-2 nov ‘01),
Eddy Casteels (4 nov ‘01-21 feb ‘04), Matteo Boniciolli
(23 feb ‘04-16 apr ‘05), Mihailo Uvalin (16 apr ‘05-19
nov ‘06), Umberto Badioli (1) (19 nov ‘06-28 nov
‘06), Sharon Drucker (1) (28 nov ‘06-01 jul ‘08), Vlada Vukoicic (1 jul ‘08-20 okt ‘08), Umberto Badioli
(2) (20 okt ‘08-2 nov ‘08), Sharon Drucker (2) (2 nov
‘08-1 dec ‘08), Umberto Badioli (3) (1 dec ‘08-30 jun
‘09), Memi Becirovic (11 jul ‘09-28 mrt ‘10), JeanMarc Jaumin (28 mrt ‘10-30 nov ‘11), Dario Gjergja (1
dec ‘11-heden).

Costa Cruises
Prijskraker: 07, 14, 21, 28/05:
1ste persoon prima price
(= laagste brochureprijs vanaf € 760)

2de persoon slechts € 150!
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Kan je geen gezicht meer kleven op deze honderd namen ?
Op www.kw.be vind je een
exclusieve
fotospecial
met de honderd transfers na Mr. V.

DE KLEINTJES EN DE GROTEN

DE AMERIKANEN EN DE ANDERE
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Fotospecial
op kw.be

Tomas Van Den Spiegel is met zijn 2m14 de grootste speler die de laatste tien jaar binnengehaald –
eigenlijk teruggehaald – werd. (Foto RN)

Holland America Line
Zuidelijk Noorse Fjorden
vanaf € 945 pp

Holland America Line
Noorse Fjorden & Noordkaap
vanaf € 2335 pp

Princess Cruises
New York - Canada
cruise-only vanaf € 799 pp

Vertrek: 26/05

Vertrek: 12/06

Vertrek: 19/09

Celebrity Cruises
Wijncruise: Portugal, Spanje & Frankrijk
vanaf € 1960 pp
(incl. transfer naar Southampton!)

Vertrek: 19/09

Thalassa info-avond: 26 januari a.s. om 19u00 in zaal Ten Stuyver. Ingang: € 5,00 (inclusief 2 drankjes)
Inschrijven verplicht. E-mail naar kim@thalassa.be of kom langs bij ons op kantoor. Graag tot dan!
Vindictivelaan 6 - 8400 Oostende | T 059/80 29 21 | F 059/50 40 67|info@thalassa.be| www.thalassa.be
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