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Mike Smith op zoek naar nieuwe stunt

“Dobbelsteen moet een keertje goed vallen”
16/03/2018 door WIM REDANT

Mike Smith: “Ik probeer mijn stempel te drukken.” Foto: kms

Brussel / Neder-over-Heembeek - Na de stuntzege in Aalst probeert Brussels
dat vrijdagavond over te doen in de Spiroudôme. Mike Smith beet dit
seizoen al twee keer met één punt verschil in het zand tegen Charleroi en
wil ook wel eens aan het langste eind trekken.
Mike Smith bouwde in het Aalsterse Forum een feestje met de maats en de
meegereisde Brusselse supporters. “We haalden 35 minuten lang een hoog niveau.
Bijna viel alles nog in duigen omdat we in de laatste vijf minuten nog harde noten
kraakten. We hielden stand en konden gelukkig ook rekenen op een begenadigde
dag van Jeremy Simmons. In de beginfase deed John Tofi ons pijn, maar nadien

vingen we hem goed op. Met Okapi Aalstar versloegen we een topper in eigen
huis.”

Oostende ontlopen
“We trekken nu naar Charleroi waar een gelijkwaardige tegenstrever wacht. In
eigen zaal strandden we al twee keer in de slotseconden. Brussels moet dus op
zoek naar een nieuwe stunt. We sneuvelden al twee keer op de streep wat
betekent dat de dobbelsteen ook eens goed kan vallen voor Brussels.”
Mike “Smitty” Smith verblijft in de hoofdstad met zijn echtgenote Katie
McMahon die vroeger softball speelde en zijn twee kindjes. “Mijn vrouw was
getalenteerd en staat in de Hall of Fame van de Columbia College. Zoontje
Zander Michael is drie en loopt school in Brussel. Dochtertje Breklyn is één jaar
oud.”
Mike Smith was voor Brussels een transfer van het laatste uur om de trein op de
rails te krijgen en daar lijkt de ervaren Amerikaan in te slagen nadat hij ook al in
Duitsland aan de slag was bij Bremsershaven.
“In Duitsland treden we aan in een competitie met achttien teams. De zalen zijn
er duidelijk meer gevuld dan in België en het niveau van de toppers ligt ook wel
hoger. Intussen heb ik met Luik, Bergen, Giants Antwerpen en Brussels Basket
wel al wat ervaring met de Belgische competitie. Bij Brussels probeer ik mijn
stempel te drukken. We staan nu op de achtste plaats wat in de play-offs een
kwartfinale tegen landskampioen Oostende zou opleveren. We willen een plaatsje
stijgen om dat scenario te ontlopen. Winnen op Charleroi zou een nieuwe stap
voorwaarts betekenen.”

