Bilzerse basket: één-grote-familieclub
We brengen nu en dan ook een interview van een speler, mederwerker, spraakmaker, bestuurslid,
fan, … naar voor. Omdat we niet iedere zondag bij de bomma aan tafel kunnen, laten we enkele
vragen los om zo de onderlinge band wat te versterken.
Deze keer spreken we met helpende hand: Jo Timmermans.

Hallo Jo, stel je eens even voor:
Jo Timmermans, geboren in Herk-de-Stad,
43 jaar,
1m80, schoenmaat 44
Op lange winteravonden durf ik al wel eens kleurpotloden bovenhalen voor een tekening,
al dan niet in het thema… enkele voorbeeldjes:

Knap werk Jo, als we uitnodiging nodig hebben, dan weten we je te vinden! Hoe ben je eigenlijk in
contact gekomen met de Bilzerse Basketbal Club?
Zelf heb ik nooit basketbal gespeeld, maar ik vond het wel al een mooie sport . Tijdens m’n
tienerjaren was er plots een dreamteam op de olympische spelen, je kon er niet naast
kijken. Sindsdien ben ik de sport wat blijven volgen…
M’n vrouw Sara heeft wel lang basketbal gespeeld, zij heeft haar basketbal-genen
doorgegeven aan onze zoon, Gijs.

Dank je Gijs voor je prachtige genen. Hoe is hij begonnen en waar speelt Gijs ondertussen?
Onze zoon, Gijs, speelt ondertussen 4 jaar bij Bilzerse BC (vorig seizoen U12B) . Na twee
jaartjes balgewenning bij de volleybal wilde hij iets anders. Hij was op zoek naar een
ploegsport met meer actie. Vanaf de eerste test-training had hij de microbe en de goesting
te pakken en is hij blijven plakken ;-).

Wat doe je voor onze club Jo?
Het voorbije seizoen was ik één van de ploegafgevaardigden van de U12B.
Voorts help ik graag met wat andere administratieve taken onder het motto 'veel handen,
licht werk' .
Hoe omschrijf je zelf het DNA van de club?
Familiaal, rustig, bescheiden, focus op spelplezier...
Een serieuzere vraag even, hoe zie jij de toekomst van onze club?
Ik zie zeker nog groeipotentieel in de club. Heel enthousiaste en geëngageerde mensen
doen hun uiterste best om de club nog mooier te maken. De groeisnelheid is zoals in elke
sportclub echter ook afhankelijk van financiële steun en het aantal helpende handen.

Covid en zo, hoe kijk je terug op het afgelopen seizoen?
De jongste ploegen hebben nog een groot gedeelte van het seizoen kunnen trainen en
enkele matchen kunnen spelen. Voor de +12 jarigen was het er eentje om snel te vergeten
denk ik. Sport, hobby, uitlaatklep, samenkomsten met vrienden...werden grotendeels
stilgelegd. Hopelijk kan iedereen deze ervaring gebruiken om het komende seizoen met
nog meer goesting en enthousiasme te starten.
Fijn om je enthousiasme te lezen! Heb je nog een basket-tip voor de lezers?
“Pas geven!” Veruit de 2 meest gehoorde woorden de afgelopen 4 jaar ;-)
Tot slot, ben je iemand die opstaat met basket en daarmee gaat slapen of kan je het toch af en
toe loslaten?
Als papa van een jeugdspelertje is dat beperkt tot taxichauffeur spelen en mijn
engagement binnen de club.
Als ik opsta of ga slapen heb ik veel kans om onderweg over een basketbal, een paar
basketschoenen, sporttas, of hoodie te struikelen ;-)
Oei Gijs, beetje voorzichtig met je papa. Wij hebben Jo zeker nog nodig. En ook namens de hele club
alvast een warme dank je wel Jo voor jouw inzet!

Tot binnenkort; dan roepen we mee: “pas geven!” �
Dribbelende groeten,
Bilzerse Basketbal Club

