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LUCIEN VAN KERSSCHAEVER FILEERT DE NIEUWE BCO-KERN

“Gjergja: een goeie match coach, maar geen teacher”
“Deze kern is beter dan vorig jaar, maar BCO bedriegt zichzelf door op het derde Europese niveau te spelen.” Aan het woord is Lucien
Van Kersschaever. Bij het begin van het tweede deel van de ‘anderhalve competitie’ in de EuroMillions Basketball League laat de godfather
van het Belgische basketbal zijn licht schijnen op de kern van Filou Oostende. “Een speler te weinig? Zelfs met acht spelers zou Oostende
het moeten kunnen redden.”
DOOR OLIVIER NEESE

De kern van Filou Oostende onderging deze
zomer een serieuze gedaanteverwisseling.
De kustploeg nam afscheid van Vincent Kesteloot, Chase Fieler, T.J. Williams, Marin
Maric, Nemanja Djurisic, Elias Lasisi en
Tim Lambrecht. In hun plaats kwamen
vooral piepjonge spelers. “Voor mij is deze
kern beter dan vorig seizoen”, aldus Lucien
Van Kersschaever (80). “Leeftijd speelt geen
enkele rol. Als je kan spelen, dan kan je het.
Thompson wordt beter gebruikt, Angola is
sterker, McIntosh scoort makkelijk… Kesteloot is wel een groot verlies, die bloeide vorig

seizoen helemaal open. Allicht vertrok hij
voor het financiële, maar ik had desnoods
twee spelers laten vallen om hem te houden.
Dat Oostende geen twaalf kernspelers heeft
en in de problemen komt met blessures?
Nonsens. Zelfs met acht spelers zou Oostende het moeten kunnen redden. Indertijd
hebben wij dat excuus nooit gebruikt. Wij
dachten: you miss one, you win two. Als er
iemand uitvalt, krijgen anderen de kans en
minuten. Als je zo’n ploeg hebt... (haalt
schouders open) Neen, dat is geen excuus.”
Waar Van Kers zich wel aan stoort is dat
BCO Europees niet hoog genoeg mikt.

“Oostende kan spelen in de Europe Cup,
maar kiest voor het derde Europese niveau,
de Champions League. Omdat ze er geld van
krijgen. Liever lager spelen en meer winnen.
Dat is jezelf en je publiek bedriegen. Een
ploeg als Oostende is aan zijn status verplicht om te proberen zo hoog mogelijk te
spelen. Maar blijkbaar interesseert hen dat
niet. Ten tijde van Mechelen zou het nooit in
onze gedachten opgekomen zijn om niet tegen de besten als Tel Aviv, Madrid of Barcelona te willen spelen. Dat was hét van hét.
Zelfs als je dan verliest, is het geen probleem. Zo kan je leren, want op Belgisch

niveau…”
De nieuwe anderhalve formule in de Belgische competitie – eerst twee poules van vijf
ploegen en dan pas een volledige competitie
– vindt Lucien Van Kersschaever maar niets.
“Kijk, Oostende zal vier keer tegen Luik spelen, en dus sowieso vier zeges boeken. Een
ploeg als Antwerpen speelt er dan maar twee
keer tegen. Man, wie heeft dat uitgevonden?
Laat iedereen tegen iedereen spelen en vorm
dan twee poules, waarbij nummer 1 tegen 4
speelt, en nummer 2 tegen 3. De beste vier
daarvan spelen play-offs voor de titel. Dat is
mijn voorstel.”

SIMON BUYSSE (22)

JEAN-MARC MWEMA (29)

LOÏC SCHWARTZ (26)

“Teken plays voor hem uit”

“Beste transfer in járen”

“Voor het ogenblik te wild”

“Simon is een pure shotter. Als je zo’n man in
je team hebt, moet je plays uittekenen zodat
hij vrijkomt. Een eigen shot creëren met een
taaie tegenstander die op hem kleeft, is niet
zijn sterkste punt. Hij heeft screens nodig. Dat
deden wij ook voor Bill Varner, Danny Herman, Marc Deheneffe… Die plays zijn er nu
niet – dat is een keuze van de coach – en
dan ben je 50 procent van zijn nut kwijt. Zijn
passing is in orde, zijn voeten zijn redelijk
rap, maar op dit moment is hij geen goeie
verdediger. De tópverdediger zal het nooit
worden, maar je kan het wel verbeteren.”

“De beste Oostendse transfer in járen. Die
jongen kan scoren, verdedigen en rebounden.
Zijn shot is in Oostende enorm verbeterd.
Heeft ook een behoorlijke pass, een goeie
mentaliteit en kan op meerdere posities uitgespeeld worden. Hij verstaat het spel heel
goed. Samen met Lasisi was hij vorig jaar in
de play-offs de beste man van Oostende.
Toen Mwema 15 jaar was, hebben we met
Mechelen geprobeerd om hem te halen. Luc
Smout, die nu de tweede ploeg coacht, heeft
dat toen verhinderd. Hij wou Mwema bij een
van de Antwerpse jeugdploegen stallen.”

“Goeie voeten, lange armen. Zou een goeie verdediger kunnen
worden, maar is voor het ogenblik te wild. Hij maakt domme fouten,
neemt ondoordachte beslissingen. Hij wil altijd voor de steal
gaan, met het resultaat dat hij veel fouten maakt.
Hij moet leren druk zetten, de pass stelen in
plaats van de dribbel. Ook dit is een jongen die mogelijkheden heeft, maar nog
opgeleid moet worden. Deze spelers zijn
nog niet klaar voor de absolute top. Door
de zwakte van de Belgische tegenstrevers komt dat pas tot uiting op Europees
niveau.”

KEYE VAN DER VUURST DE VRIES (17)

AMAR SYLLA (18)

“Een teacher nodig”

“Waarom liet Real hem gaan?”

“Zijn vader, die me kent als ex-bondscoach van Nederland,
vroeg me of hij zijn zoon naar de VS moest sturen. Ik antwoordde hem: ja, als je weet wie de coach wordt. Je moet
iemand zoeken die hem fundamenteel verbetert en er een
iedere dag mee bezig is. Een teacher. Dario Gjergja is een
zeer goeie wedstrijdcoach, maar niet de man die hem fundamenteel beter zal maken. Dat is nodig om afgewerkt te
geraken, anders zal hij verdwijnen in de massa. Zeker verdedigend moet hij nog veel leren, want daarin is hij nu een nul.
Veel fouten. Maar hij heeft alles in zich om binnen afzienbare tijd een goeie pointguard te worden: snel, een goeie
drive, je mag hem niet laten staan… Soms nog wat te wild,
maar dat komt door zijn jeugdigheid.”

“NBA-prospect? Binnen twee, drie jaar dan. Die jongen moet nog veel leren,
maar hij heeft alles in zich om een goeie forward te worden. Hij kan springen, lopen, zich opposten… Zo iemand moet tegen Europese topploegen
spelen. Dan weet je of hij het kan of niet. In België heeft hij te weinig tegenstand om dat te beoordelen. Maar waarom heeft Real Madrid hem laten
gaan? Er speelt iets dat ik niet weet, anders laten ze hem niet gaan. Of ze
komen hem binnen twee jaar terughalen, maar dan moeten ze hem naar
een coach sturen die met hem fundamenteel werkt. Dat zal Gjergja niet
doen. Dat is de fout. In de NBA gaat hij misschien zijn kans krijgen in een
Summer League of zo, maar als ze door hebben dat hij niet slim genoeg is,
gaat hij daar niet lang blijven. Ik zou liever met Thompson werken dan met
hem. Die heeft een ideaal lichaam. Aan Sylla is er meer werk aan. Ook mentaal. En dat is moeilijk aan te leren.”

YANNICK DESIRON (27)

SERVAAS BUYSSCHAERT (20)

MIKYLE MCINTOSH (25)

“Werk aan houding en voetenwerk”

“Nu mee aan de slag gaan”

“Geen play of hulp nodig”

“Tien jaar geleden had hij mogelijkheden. Toen wilden we hem ook binnenhalen bij Mechelen, maar wederom hebben Luc Smout en Tony Van
den Bosch dat verhinderd. We wilden hem opleiden zoals een Yves Dupont en Herbert Baert, maar dat wou hij niet. Nu een nuttige back-up.
Door de zwakte van de tegenstrevers zit hij bij Oostende. Normaal is dat
een speler bij een ploeg in de middenmoot. Geen echte center, moet zich
ontwikkelen als power-forward. Verdedigend heeft hij wel een groot probleem. Hij maakt te veel fouten door zijn
houding en het gebrek aan voetenwerk. Hij mag niet leunen tegen de
aanvaller, maar moet afstand
nemen. Hoe dichter je staat, hoe
liever de aanvaller dat heeft. Als
die hem voelt op zijn rechterschouder, dan draait hij de
andere kant uit. Of omgekeerd.
Hij moet afstand nemen, zodat
de aanvaller constant moet
kijken waar hij is.”

“Kan een goeie back-up worden. Deed
een goeie job onder Sam Rotsaert. Maar is
nog niet afgewerkt, net zoals Desiron.
Eigenlijk net hetzelfde verhaal. Hij maakt
dezelfde fouten, maar is jonger en dat
positiespel kan je hem nog aanleren. Maar
dan moeten ze er nú mee aan de slag
gaan.”

“Wat een eigenaardige speler! Hij kan niet ongelofelijk snel lopen, kan niet ongelofelijk hoog springen, maar hij kan zeer makkelijk scoren. Goed
voetenwerk, goeie bewegingen in de high en low
post. Een goeie speler. Die vent heeft geen play of
hulp nodig. Geef hem de bal en hij zal wel scoren.
In de laatste play van een close game zou ik de
bal aan hem of Angola geven.”

SHEVON THOMPSON (26)

DUSAN DJORDJEVIC (36)

“Die had ik willen hebben”

“De ideale man in het spel van Gjergja”

“Die had ik bij mij in Mechelen gewild. Met
hem had ik graag dagdagelijks, individueel
getraind. Een fantastische atleet, een ideale
man om er een topcenter van te maken.
Heeft een sterk lichaam. Linkshandig. Maar
die jongen is niet afgewerkt, dat zie je aan
zijn voetenwerk. Daar zou hij elke dag een
halfuur aan moeten werken. Mocht hij dat
doen, dan is hij sowieso binnen de kortste
keren weg.”

“Aan niets merk je dat hij in de herfst van zijn carrière zit. Hij is
nog altijd heel gedreven. Warmt professioneel op en is altijd
klaar voor de match. Ik heb veel respect voor de man. Brengt
organisatie, heeft een goeie pass, kijkt ook inside. In het spel
dat Dario Gjergja wilt spelen, is dat de ideale man. Het verlengstuk van de coach op het terrein, zoals ik JR Holden of Rik
Samaey had. Djordjevic is wel niet mijn generaal. Ik wilde altijd
anders spelen, met meer snelheid vooruit. Tegen snelle spelers
die veel druk zetten, komt hij in de problemen. Maar als ze
spelen op zijn tempo, dan speelt hij heel slim.”

BRAIAN ANGOLA (25)

DARIO GJERGJA (44)

“In 1 tegen 1
amper te stoppen”

“Geldboetes voor
technische fouten”

“De go to-man van de ploeg. In een
1-tegen-1-situatie gaan er hem maar weinigen stoppen. Hij is ook een behoorlijke
verdediger en snel op zijn voeten. Kortom:
een goeie speler. Ik zeg niet dat ik die
jongen in Mechelen genomen zou hebben,
want zo’n type hebben we nooit gehad. Ik vergelijk hem met Lenzie Howell, al was die nog
iets sterker. Angola en Thompson kunnen ze
niet stoppen, waardoor BCO weer de titel zal
grijpen. In een best of five kunnen ze dat duo
geen drie keer verrassen.”

“Zeer goeie wedstrijdcoach, maar geen teacher die
jonge spelers echt fundamenteel beter maakt. En spijtig
van al de technische fouten die hij pakt. Dat is niet goed
voor het imago, dat moet hij dringend afleren. En dat
kan BCO ook makkelijk doen. Eerste technische fout:
500 euro, tweede: 1.000 euro, derde: 3.000 euro… Het
zal snel gaan. Als ik een technische fout kreeg, was het
omdat die ik die bewust wílde hebben. Ik scoutte de
refs om te weten hoe ze op alle situaties reageerden. Ik
pakte met opzet een technische fout om mijn indommelende kern wakker te schudden, het publiek achter de
ploeg te krijgen… Ook dat is coachen.”

