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Het rapport van de laatste tien coaches van BC Oostende : niemand doet beter dan Dario Gjergja

Volgt er vanavond ook een prijs ?
Q

OOSTENDE – Sinds het vertrek van Mr. V in 2001 – een mijlpaal in de geschiedenis van de club
– passeerden tien coaches de revue bij BC Oostende. Met 25 zeges uit 34 wedstrijden kan Dario
Gjergja het beste rapport van hen voorleggen. Kan hij dat vanavond ook verzilveren ?
DOOR OLIVIER NEESE

N

a een krasselende seizoensstart verbrak BC
Oostende op 30 november
de samenwerking met Jean-Marc
Jaumin. Twee en een half uur later maakte de Oostendse club zijn
opvolger al bekend : Dario
Gjergja. Kroaat, 36, maar al tien
jaar coachervaring, onder meer als
assistent bij Charleroi en hoofdcoach bij Luik.
Vanaf dag één legde hij meer nadruk op defense, rebounden en een
snelle transitie. “Tactisch – zowel
offensief als defensief – is hij
enorm sterk”, stipt assistent-coach
Thierry Declercq aan. “Hij heeft
zijn systemen – uiteraard aangepast aan de spelers die hij ter beschikking heeft – en wijkt daar
niet snel van af. Maar wat me
vooral aanspreekt in Gjergja is de
persoon zelf. Zijn motto is : als ik
wil dat mijn spelers zich 200 procent voor mij inzetten, dan moet
ik dat ook doen en altijd klaar
staan voor hen. Hij is veeleisend
en beenhard, maar aan de andere

kant ook heel menselijk. En dat is
zijn sterkte : de gasten willen spelen voor hém.”

Vat vol emotie
Naast het terrein is Gjergja rustig
en aimabel, tijdens de wedstrijden
een vat vol emotie. Bij de fastbreak loopt hij de eerste meters
mee, in defense staat hij mee te
zwaaien, bij een gemiste lay-up
trapt hij wild om zich heen en bij
een discutabele beslissing moeten
de refs het áltijd ontgelden. “Hij is
er nog maar 36, een coach is dan
eigenlijk nog maar een groentje,
maar hij heeft wel al een basis om
een héél grote coach te worden.
Maar nu is hij nog té nerveus.
(subtiel) De ene keer valt het nog
mee en moet ik hem ‘maar’ tweemaal tegenhouden, soms moet ik
hem een hele match intomen”, aldus Declercq, die alle coaches van
de laatste tien jaar meemaakte.
“Als ik hem met iemand zou moeten vergelijken, dan met Sharon
Drucker. Dezelfde spelersaanpak,
al was hij wel rustiger.”
Nog opvallend aan Gjergja : hij
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roteert met tien, soms zelfs met
twaalf spelers. Zo is Quentin Serron onder Gjergja een heel andere
speler geworden dan onder Jaumin. “Maar het roteren is ook van
móéten”, merkt de Oostendse assistent op. “Zeker in de play-offs,
waarbij de wedstrijden elkaar in
zo’n sneltreinvaart opvolgen, kan
je niet teren op zes of zeven spelers.”
Maar het is ook een kwestie van
kúnnen. Sinds het ontslag van Jaumin werd de kern op vijf posities
gewijzigd : Dusan Sakota en Jason Rich werden bedankt, kampioenenmaker
Brent
Wright,
Dwight Buycks en Doum Lauwers binnengehaald. “De gebreken in de kern – zo waande Rich
zich god en speelde hij niet voor
de ploeg – werden weggewerkt.
Misschien had Jimmy het met deze groep ook zo ver gebracht, al
had hij natuurlijk nog maar twee
jaar coachervaring.”
Gjergja kan dan wel het beste rapport voorleggen, cijfers zeggen
ook niet alles. De periodes en omstandigheden waren telkens an-

ders. Afgaand op de naakte cijfers is zelfs eeuwige assistent
Frans De Boeck de beste BCOcoach sinds augustus 2001. Hij
depanneerde in die periode
tweemaal de ploeg met
succes : 100 procent. Tijdens de A-cursus gaf De
Boeck zijn collega’s
één wijze les
mee : je hebt
twee soorten
coaches : zij
die ontslagen
werden en zij
die ontslagen
worden.
Wanneer en
hoe
het
voor Gjergja bij BCO zal eindigen – hij heeft nog een contract
tot eind volgend seizoen –, kan
je niet voorspellen, maar hij
slaagde er alvast in om een
zwalpend team om te turnen in een karaktervol en
stabiel geheel, dat tot op
het laatste moment meedoet voor de titel.
Dario Gjergja. (Foto RN)
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DARIO GJERGJA

MIHAILO UVALIN

AARON MCCARTHY

SHARON DRUCKER

JEAN-MARC JAUMIN

(vanaf 01/12/2011)

(17/04/2005 – 19/11/2006)

(11/02/2001 – 02/11/2001)

(04/12/2006 – 01/07/2008)
(02/11/2008 – 01/12/2008)

(28/03/2010 – 30/11/2011)

Q Competitie : 18 zeges, 6 nederlagen.
Q Play-offs : 4 zeges, 2 nederlaag.
Q Beker : 1 zege, 0 nederlagen.
Q Europees : 2 zeges, 1 nederlaag.

Q Competitie : 34 zeges, 15
nederlagen.
Q Play-offs : 6 zeges, 2 nederlagen.
Q Beker : 5 zeges, 1 nederlaag.
Q Europees : 1 zege, 2 nederlagen.

Q Competitie : 14 zeges, 2 nederlagen.
Q Play-offs : 7 zeges, 1 nederlaag.
Q Beker : 5 zeges, 1 gelijkspel, 1nederlaag.
Q Europees : 2 zeges, 9 nederlagen.

Q Competitie : 40 zeges, 19
nederlagen.
Q Play-offs : 5 zeges, 4 nederlagen.
Q Beker : 7 zeges, 1 gelijkspel, 1 nederlaag.
Q Europees : 9 zeges, 11 nederlagen.

Q Competitie : 32 zeges, 17
nederlagen.
Q Play-offs : 4 zeges, 5 nederlagen.
Q Beker : 4 zeges, 5 nederlagen.
Q Europees : 14 zeges, 8 nederlagen.

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Totaal : 25 op 34.
Prijzen : (nog) geen.

Q

Totaal : 46 op 66.
Prijzen : titel 2005-2006.

Totaal : 28,5 op 42.
Prijzen : titel 2001-2002,
beker 2001.
Q
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Totaal : 63,5 op 102.
Prijzen : titel 2006-2007,
beker 2008.
Q

Totaal : 54 op 89.
Prijzen : beker 2010, brons
EuroChallenge 2011.

Q
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MEMI BECIROVIC

EDDY CASTEELS

MATTEO BONICIOLLI

UMBERTO BADIOLI

VLADA VUKOICIC

(11/07/2009 – 28/03/2010)

(4/11/2001 – 21/02/2004)

(23/02/2004 – 17/04/2005)

(19/11/2006 – 04/12/2006)
(20/10/2008 – 02/11/2008)
(01/12/2008 – 30/06/2009)

(01/07/2008 – 20/10/2008)

Q Competitie : 13 zeges, 11
nederlagen.
Q Play-offs : 0 zeges, 0 nederlagen.
Q Beker : 4 zeges, 1 gelijkspel, 0 nederlagen.
Q Europees : 0 zeges, 0 nederlagen.

Q Competitie : 47 zeges, 21
nederlagen.
Q Play-offs : 7 zeges, 5 nederlagen.
Q Beker : 7 zeges, 1 gelijkspel, 5nederlagen.
Q Europees : 10 zeges, 24 nederlagen.

Q Competitie : 29 zeges, 18
nederlagen.
Q Play-offs : 1 zege, 2 nederlagen.
Q Beker : 5 zeges, 3 nederlagen.
Q Europees : 3 zeges, 7 nederlagen.

Q Competitie : 13 zeges, 13
nederlagen.
Q Play-offs : 0 zeges, 0 nederlagen.
Q Beker : 1 zege, 2 nederlagen.
Q Europees : 4 zeges, 4 nederlagen.

Q Competitie : 0 zeges, 3 nederlagen.
Q Play-offs : 0 zeges, 0 nederlagen.
Q Beker : 1 zege, 0 nederlagen.
Q Europees : 0 zeges, 1 gelijkspel, 0 nederlagen.
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Totaal : 17,5 op 29.
Prijzen : geen.

Q

Totaal : 70,5 op 124.
Prijzen : titel 2001-2002.

Q

Totaal : 38 op 68.
Prijzen : geen.

Q

Totaal : 18 op 37.
Prijzen : geen.

Q

Totaal : 1,5 op 5.
Prijzen : geen.

