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Theorie en praktijk
In het bedrijfsleven duiken elk jaar stemmen op om van 
de afgestudeerde leerlingen uit het middelbaar onderwijs 
meer praktijkervaring te eisen. Het is jaren een discussie 
tussen onderwijsmensen, die hun leerlingen een zo 
breed mogelijk palet van mogelijkheden in heel veel 
vakken willen meegeven, en tussen de mensen uit het 
bedrijfsleven die zo snel mogelijk rendement willen zien 
bij hun nieuwe werknemers.
In theorie hebben b.v. onze Yellow Tigers op het EK 
2017 ook weinig kans om zich tot Europees kampioen 
te kronen met vice-olympisch kampioen Servië, vice-
Europees kampioen Nederland en het sterke Tsjechië als 
tegenstanders. “Maar in de praktijk spelen onze vrouwen 
dikwijl beter in dergelijke situaties,” weet bondscoach 
Gert Vande Broek.
In dit nummer ook in primeur een exclusief interview 
met de nieuwe bondscoach bij de mannen, nl. Vital 
Heynen. Wie tussen de lijnen kan lezen, mag zich aan 
een Belgische topprestatie van onze Red Dragons 
verwachten. Allicht op het EK 2017 voor mannen in 
Polen. In theorie of in praktijk? Dat blijft de vraag, die pas 
begin september 2017 zal beantwoord zijn.
In theorie heeft de volleyfederatie allerlei mooiklinkende 
teksten goedgekeurd in de Panathlon- en andere 
soortgelijke officiële verklaringen. Sportiviteit moet 
hoog in het vaandel gedragen worden en iedereen die 
voor een sport kiest, moet ook de kans krijgen om die 
sport actief te beoefenen. Tot daar de theorie. Maar dan 
komt een mama van een volleyspelend meisje in een 
radioprogramma klagen dat haar dochter amper vijf 
seconden op het terrein stond in een match. En dan is 
niet eerlijk, oh nee!
Of je hoort dat na een spannende jeugdwedstrijd de 
jonge scheidsrechter wenend zijn stoel verlaat nadat 
hij uitgekafferd werd door de verliezende coach en dat 
diezelfde opvoedster haar speelsters niet toestond om de 
tegenstanders een handje te geven na de match… Ga 
dan maar verklaren dat onze bond in theorie wel degelijk 
mooie verklaringen over sportiviteit en fair-play heeft 
ondertekend, al legt de praktijk soms andere zaken bloot.
De aangehaalde voorbeelden zijn allicht uitzonderlijk 
– we mogen het hopen – maar misschien moeten een 
aantal coaches of clubs toch eens nadenken of zij de 
theoriebladzijden wel eens ooit gelezen hebben. We 
kunnen alleen maar hopen dat het gezond verstand 
zegeviert en dat zo de kloof tussen theorie en praktijk zo 
klein mogelijk gemaakt wordt.
Oh ja, in deze decembermaand ook 
aan al onze lezers en leden van de 
volleygemeenschap zalige feestdagen 
gewenst. Zowel in theorie als in 
praktijk!

Marcel Coppens
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Wanneer kwamen de eerste 
contacten met de Belgische bond 
eigenlijk tot stand?
Vital Heynen: “Het moet in de zomer 
van 2015 geweest zijn dat de eerste 
verkennende gesprekken met 
Koen Hoeyberghs plaats vonden.”

Waarom heb je dat aanbod 
uiteindelijk aanvaard?
“Ach, ik vertel altijd hetzelfde verhaal 
aan de pers, hoor! Al vanaf 2012 
had ik voor mezelf uitgemaakt dat ik 
absoluut ooit coach van de Belgische 
ploeg wilde worden. Wanneer dat 
zou geweest zijn, dat maakte voor 
mij eigenlijk niet zo veel uit. Het was 
ook in de zomer van 2015 dat ik voor 
mezelf beslist had om eind 2016 te 
stoppen met de Duitse nationale 
ploeg. Blijkbaar is dat op de ene of 
andere manier ter ore gekomen van 
Koen Hoeyberghs en dus bleek ik 
inderdaad geïnteresseerd om vanaf 
2017 de Red Dragons te coachen.”

Waaruit bestaat volgens jou de 
uitdaging?
“De uitdaging was voor mij eigenlijk 
iets puur emotioneels. Als Belg wil 
ik eigenlijk met de mensen uit mijn 

Vital Heynen wil samenwerken met Steven Vanmedegael, Brecht Van Kerckhove, Fons Vranken…

“Sport gaat niet over realiteit, 
maar over geloven in iets”

Het kon – wegens zijn drukke kalender met Friedrichshafen in de Duitse en 

Europese competities – tot 23 december duren vooraleer hij weer in het land was. 

Nog nét op tijd voor een kerstboodschap. Maar we waren té nieuwsgierig om al 

eerder de plannen te kennen van de gloednieuwe bondscoach Vital Heynen. En 

dus praatte hij – door niemand gestoord - honderduit langs de mooie Bodensee. 

In het verleden had de 47-jarige Limburger misschien zijn voor- en tegenstanders, maar 

met de Red Dragons zal snel duidelijk worden dat we hier te maken hebben met een 

gedreven, passievolle trainer, die voldoende ervaring bezit om zijn ploeg naar een nog 

hoger niveau te brengen. Een boeiende confrontatie met een boeiend man, bruisend 

van ideeën en energie. Wij kunnen de zomer van 2017 haast niet meer afwachten…

eigen land iets bereiken. En ik wilde 
dat ook doen met de spelers van 
‘mijn’ generatie. Ik heb zeven jaar in 
België gecoacht. Bij sommige jongens 
zoals Gert Van Walle en Simon Van 
de Voorde heb ik verschillende jaren 
mee gebouwd aan hun weg naar de 
top. Ik wil gewoon dit werk afmaken. 
Met die jongeren van toen, maar 
natuurlijk ook met een pak andere 
spelers. Ik vind dat het werk nog niet 

helemaal gedaan is. De kers op de 
taart ontbreekt nog. En die kers gaan 
zoeken, dat is juist de grote uitdaging.”

Hoe zal de samenstelling van jouw 
technisch kader eruit zien?
“Formeel staat er in feite nog niks 
definitiefs vast. Maar Fons Vranken 
is iemand die mij al dertien jaar 
ondersteunt. Hij is nooit full-time 
fysiektrainer geweest en dat zal hij 
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“De kers op de taart ontbreekt nog en die willen wij 
vinden”

allicht ook nu niet worden. Maar hij 
zal zeker tijdens een aantal periodes 
willen samen werken met de nationale 
ploeg. Ik reken daar trouwens op, 
want hij beheerst dit onderdeel van de 
sport véél beter dan ik dat zelf doe.
Verder had ik heel graag Steven 
Vanmedegael in de staff van de 
nationale ploeg gezien. Wij gaan 
intussen op zoek naar de 
beste weg om hem bij ons 
te krijgen. Wij willen niet dat 
er ergens voor Roeselare 
een belemmering in de weg 
staat, terwijl het voor hem zelf 
toch ook een meerwaarde 
kan betekenen om deel uit te 
maken van de staff van de 
nationale ploeg. Hij is iemand 
die heel gedreven met zijn sport 
bezig is en er ook een passie 
voor heeft. Met dergelijke 
mensen werk ik graag samen. 
Hetzelfde geldt trouwens 
voor Brecht Van Kerckhove, 
met wie ik schitterende jaren 
meemaakte in Maaseik. Ik hoop 
dat ook hij kan toetreden tot het 
kader van de nationale ploeg. Het 
staat nog niet voor 100% vast, maar 
eigenlijk reken ik er wel op in functie 
van de doelstelling Tokio-2020.”

Hoe kan je eigenlijk vanuit 
Duitsland de prestaties volgen van 
onze internationals?
“Ze zijn eigenlijk vrij goed te volgen, 
want de meesten spelen allemaal in 
het buitenland. Sam Deroo speelt b.v. 
bij Kedziercyn in Polen. Drie matchen 
op zeven zijn er gemakkelijk te volgen. 
Hetzelfde voor Gert Van Walle. Ik 
heb ook nog in Polen gecoacht en 
ik heb daar dus wel relaties om af 
en toe eens iets te vragen. In Italië 
heb je Sport Tube, een bedrijf waar 
je voor 20€ per jaar alle matchen 
uit de Italiaanse competitie ‘live’ kan 

volgen. Het is trouwens een soort 
hobby van mij om wedstrijden te 
bekijken. Geen problemen dus om de 
Belgen in die competities  te volgen.
Eén van de weinige problemen 
is Roemenië. Matthias Valkiers 
speelt er bij Zalau en ik heb hem 
al eens gevraagd om een aantal 
wedstrijdvideo’s op te zenden.
Nu, dit is eigenlijk het verhaal van het 
team, niet van mezelf. Maar het is nog 

lang vooraleer we met de voorbereiding 
op het nieuwe seizoen beginnen. 
Pas vanaf 1 mei 2017 kunnen de 
eerste trainingen beginnen. Met de 
moderne communicatiemiddelen 
heb ik echter amper problemen om 
iedereen aan het werk te zien. Ook 
de Belgische matchen kan ik wel te 
pakken krijgen. Maar alles op zijn tijd: 

eerst de staff, dan het programma 
en dan de lijst van spelers.”

Ga je vooraf nog individueel met 
iedereen praten?
“Dat is wel de bedoeling, ja. Welke 
spelers kunnen het team iets 
bijbrengen op internationaal gebied. 
Ik wil dat heel rustig bekijken. Het 
voordeel van een nieuwe coach 
is dat hij helemaal opnieuw kan 
beginnen. Niet vergeten wat er 
gebeurd is; maar ook nadenken 
wat we wel nog kunnen doen.”

Hoe kan je talentrijke jongeren 
opvangen?
“Eerlijk gezegd: dat is iets wat ik 
momenteel moeilijk kan inschatten. Ik 
ben al meer dan vier jaar weg uit België. 
Vroeger kende ik alle opkomende 
talenten. Ik zal me daarover nog 

verder informeren en het is duidelijk 
dat ik een aantal mensen zal laten 
meetrainen en zien waar we ermee 
staan. Ik noem voor de vuist weg 
jongens op als Kindt, Konings, Van de 
Velde… We mogen zeker de fout niet 
maken om te zeggen dat ze nog niet 
rijp genoeg zijn. Sommigen worden 
sneller rijp dan we soms denken.”

Wat zijn de ambities voor 2017 in 

een vrij drukke zomer met World 
League, WK-kwalificaties en een 
EK?
“Ik denk dat 2017 richtinggevend 
kan zijn. Het WK-kwalificatietoernooi 
in Slovenië met slechts één plaats 
te begeven, is een ‘hell of a job’, 
maar het hoort er nu éénmaal bij. 
De lotingen voor de World League 

en het EK kunnen een 
mooie test vormen om te 
zien waar we ergens staan.”

En de doelstelling voor 2020 
zal allicht de deelname zijn 
aan de Olympische Spelen?
“Ook op dat gebied kan 2017 
richtinggevend zijn. Het kan 
het begin zijn om in iets te 
geloven tegen 2020. Mochten 
we in 2017 in één van de drie 
competities kunnen tonen tot 
wat we in staat zijn, dan kan 
dat een belangrijke stap zijn. 
De droom van deelname aan 
de Olympische Spelen is een 

pure droom. Het ziet er niet naar uit 
dat er uit Europa meer dan vier of 
vijf landen zullen toegelaten worden. 
Maar dan zijn we al wel vier jaar verder. 
In Duitsland zijn we er ook één keer in 
geslaagd om ons te plaatsen en één 
keer struikelden we op één punt. Ik 
denk dat het best een kantje-boordje 
verhaal kan worden. In 1968 nam er 
een Belgische generatie deel aan de 
Spelen. Ik wil bij de volgende generatie 
horen die er zich voor plaatst.”

Is dat een realistische doelstelling?
“In sport gaat het niet over realisme, 
maar over in iets geloven. Als je 
gelooft dat het kan, dan is er veel 
mogelijk. Na de lottrekking voor het 
EK vroeg een Poolse journalist me of 
België een medaille kon halen in deze 
competitie. Natuurlijk kunnen we op 
het EK brons halen. Is dat realistisch? 
Misschien niet, maar ik wil er toch 
alles aan doen om zo ver te geraken.”

Waarin zal jouw verschil in aanpak 
liggen met Dominique Baeyens?
“Vergelijken is erg moeilijk, omdat je 
niet precies weet hoe het allemaal 
intern werkte bij hem. Maar laat me 
één zaak duidelijk stellen: ik heb 
nog altijd een zeer goede band 
met Dominique. In tegenstelling tot 
hetgeen velen misschien denken in 
de woelige jaren van Maaseik tegen 
Roeselare: ook in die periode was er 
eigenlijk veel respect voor mekaar. 
En de ‘cinema’ die we toen soms 
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opvoerden, ach, dat was ‘part of 
the game’, ‘part of the show’. Ik zal 
zeker nog met hem samenwerken, 
laat daar geen twijfel over bestaan.

Wat mezelf betreft: ik wil coachen 
zoals ik denk dat ik moet coachen. 
Ik heb daarin een eigen aanpak en 
twaalf jaar ervaring als coach. Wat ik 
wél geleerd heb, is dat je nooit naar 
het verleden moet kijken, niet naar 
de resultaten van toen, niet naar de 
groepssamenstellingen. Je moet 
altijd vooruit kijken. Wat kunnen 
we nu doen? Je laten meesleuren 
door het verleden is niet goed.”

Wat heb je zelf geleerd uit het 
verleden. Heb je spijt van sommige 
keuzes?
“Ook in het coachen maakt 
iedereen een leerproces door. 
Hoeveel beslissingen neem je per 
dag? Misschien een honderdtal? 
Als je er daar 90% van juist hebt 
beoordeeld, dan ben je goed bezig. 
Uit heel wat fouten leer je ook…”

Je verkoos de European Games 
boven de World League. Was dat 
geen vergissing, want daardoor 
moest je je opnieuw plaatsen voor 
de World League via de European 
League?
“Vergeet wel niet dat we op dat 
moment nog maar in de B-reeks van 
de World League zaten. Mochten 
we over voldoende geld beschikt 
hebben, dan zou ik met een B-team 
getracht hebben om ons behoud in de 
B-reeks te verzekeren. Het doel was 
eigenlijk om nog altijd op dezelfde 
plaats te blijven staan als voor de 
European Games. Dat is niet gelukt. 
Maar wie ooit de Olympische Spelen 
heeft meegemaakt, zal moeten 
erkennen dat de European Games 
daar echt niet ver af stonden qua 
organisatie en qua talrijke disciplines. 
Het is nog ver, maar ik zou er beslist 
nog eens graag aan deelnemen.”

Een olympisch kwalificatietoernooi 
organiseren in Berlijn in de 
wetenschap dat de kansen op 
olympische kwalificatie gering 
waren…
“De stad Berlijn betaalt elk jaar om 
een grote organisatie naar de Duitse 
hoofdstad te krijgen. Komt er zo geen 

organisatie, dan is ook dat geld weg. 
Als ze ons zulke kans aanbieden; kan 
je dat toch moeilijk weigeren. Wij zijn 
er uiteindelijk slechts op één punt 

gestrand van verdere kwalificatie, 
maar het was daar in Berlijn een 
geweldig toernooi. Qua niveau zelfs 
veel beter dan de Olympische Spelen!”

Zou je nog vrijwillig een wedstrijd 
verliezen (zoals op het EK tegen 
Nederland) om nadien een betere 
tegenstander te treffen? Een 
systeem dat trouwens mislukte, 
maar dat op weinig begrip kon 
rekenen bij heel wat collega-
coaches.
“Ik zou het alleszins anders 
aanpakken. Ik heb er geleerd dat 
Duitsers zeer correcte mensen zijn. 
De beslissing om met een B-team 
tegen Nederland te spelen, kon op niet 
veel begrip rekenen. Rationeel had de 
Duitse ploeg er geen probleem mee, 
maar emotioneel wél. Ik heb daar 

geen moeite mee om dat toe te geven. 
Als coach was/is het mijn taak om de 
nodige informatie te geven, plus mijn 
mening wat het beste zou zijn. Op de 
Olympische Spelen laat Italië zich – 
bewust of onbewust – verliezen opdat 
ze in de volgende ronde niet tegen 
Frankrijk zouden moeten spelen, 
maar daarover is niet zo veel heisa 
gemaakt. Ik zou wel voor een andere 
weg kiezen in de toekomst. Dat wél.”

Zie je veel verschillen tussen de 
Duitse en de Belgische mentaliteit?
“Niet echt hele grote verschillen. 
Duitsers zijn misschien meer 
rechtlijnig, meer georganiseerd dan 
de Belgen, maar dat heeft voor- en 
nadelen. Ik denk dat het verschil 
tussen Duitsers en Vlamingen zelfs 
minder groot is dan het verschil 
tussen Vlamingen en Walen. Dat 
de Duitsers rechtlijniger zijn, heeft 
veel te maken met hun opvoeding.”

Je werkte ook in Polen, in 
Frankrijk… Waren daar grote 
mentaliteitsverschillen?
“Dat vind ik echt een boeiend 

onderwerp waar ik uren kan over 
praten. Over al die landen bestaan 
veel vooroordelen, maar het 
merkwaardige is dat die vooroordelen 
ook meestal kloppen. Turken zijn b.v. 
een zeer trots volk, je schuift ze zo 
maar niet aan de kant of ze voelen 
zich zeer beledigd. Al vanaf 2013 
was het duidelijk dat zij een leidende 
grootmacht wilden worden in het volley. 
Bij de Fransen en de Polen zijn veel 
eigenschappen het gevolg van hun 
jarenlange cultuur en daar komen ook 
de culturele verschillen uit voort. Heel 
interessant om je daarin te verdiepen.”

Hoe zit dat met jouw relaties met 
Noliko Maaseik?
“Die contacten zijn momenteel erg 
minimaal. Ik geef aan om het even 
wie het me vraagt mijn meningen, 
mijn ideeën… Ik zit volop in het 
volleywereldje en ik weet dan ook 
meestal wie nog ergens vrij is. In de 
voorbije zomer werd ik in dat verband 
door enkele Franse ploegen gepolst 
en ik heb hen mijn mening gegeven.
Maar met Castellani heeft Noliko 
Maaseik een toptrainer binnen 
gehaald en die moet gewoon zijn 

eigen weg gaan. Natuurlijk ken ik 
Wout Wijsmans, maar ook hij moet zijn 
weg gaan. Met de huidige generatie in 
Maaseik heb ik trouwens nog weinig 
contacten. Ik hoor nog wel af en toe 
de mensen die er al langer zijn, maar 
dat is eerder vriendschappelijk.”

Tenslotte heb je het jaarlijks 
weerkerend probleem van de 
financiële verdiensten bij de 
nationale ploeg…
“Bij een nationale ploeg kom je 
nooit voor het grote geldgewin. Je 
verdient er sowieso altijd minder 
dan bij jouw clubteam. Buiten de 
Amerikaanse volleyploeg ken ik 
trouwens geen enkele nationale 
ploeg waar er een maandsalaris 
voorzien is. De verdiensten van de 
Red Dragons behoren misschien 
niet tot de besten van Europa, maar 
zeker ook niet tot de slechtsten.”

Tekst: Marcel Coppens
Foto’s: Bart Vandenbroucke

“Ik hou van gedreven mensen met een passie voor hun 
sport”

“Als je gelooft dat er iets kan, dan is er veel mogelijk”

Vital Heynen 
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Het vernieuwde systeem van de 
Champions League is niet meteen 
in het voordeel van de zogenaamde 
‘kleinere ploegen’. Het vangnet van 
de CEV-cup is verdwenen en in de 
poule zijn er bijna automatisch drie 
absolute topteams waar je het moet 
tegen opnemen. “Die matchen in de 
CEV-cup waren zeker geen last”, zegt 
Vanmedegael. “Het was net goed 
om nog langer Europese matchen te 
kunnen spelen en in het ritme te blijven. 
Dus in die zin is het nieuwe systeem 
toch een beetje jammer. 
Maar goed, spelen tegen 
absolute toppers in de 
Champions League, 
daar droomt elke speler 
en trainer van. Het wordt 
zaak om pandoeringen 
te vermijden en ook 
blessures kunnen we 
natuurlijk missen.”

Belgorod had in de 
kwalificatieronde geen 
problemen met de Denen 
van Gentofte Volley. De 
Russen plaatsten zich 
zonder setverlies. “En 
zeker in de heenmatch 
speelde Belgorod 
met de handrem op”, 
aldus Vanmedegael. 
Perugia moest voorbij 
het Zwitserse Volley 
Amriswil. In Zwitserland 
ging er met 1-3 nog een 
set verloren, maar geen 
problemen thuis voor 

Knack Roeselare in loodzware poule

“Wereldvedetten op Schiervelde”

Roeselare is de nog altijd ongeslagen leider in de competitie, maar de 

landskampioen staat voor een zware decembermaand. Twee dagen na 

Sinterklaas komt Belgorod naar Schiervelde, de eerste van drie te duchten 

tegenstanders in de Champions League. Met naast Belgorie Belgorod ook 

nog Ankara en Sir Sircoma Colussi Perugia oogt de poule loodzwaar. ‘Je 

kan niet verwachten dat wij zomaar de volgende ronde zullen halen’, zegt 

assistent Steven Vanmedegael. ‘Maar we gaan wel proberen te stunten’.

Zaytsev en co: 3-0 en missie volbracht.

Dat Perugia en Belgorod zich niet meer 
zouden laten verrassen lag uiteraard 
voor de hand. Bij Roeselare konden 
ze zich dus al even voorbereiden. 
“In een Europese match kan je altijd 
wat meer”, aldus Vanmedegael. “We 
moeten proberen om hier of daar toch 
een set af te snoepen en dan weet je 
nooit. Welke de meest haalbare ploeg 
is van de drie is moeilijk te zeggen. 
Het wordt een beetje afwachten hoe 

de eerste matchen zullen verlopen. 
En veel zal ook afhangen van de 
vraag of onze setter Angel Trinidad de 
Haro, op tijd terug zal zijn. De laatste 
keer dat hij op het veld stond was 
op 19 maart in Berlijn. Al doet Stijn 
D’Hulst dat zeker ook niet slecht.”  

“Sla er de namen maar eens op na”, 
zeg Vanmedegael. “In elk van de drie 
teams zitten wereldvedetten.” “Bij 
Perugia heb je Zaytsev natuurlijk, 
maar ook met Aaron Russel, een 

Arno Van De Velde
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topsetter met Mitic Mihajlo en 
met Atanasijevic als opposite 
hebben ze zeker vier toppers die 
een sterke basis kunnen zetten. 
En dat geldt ook voor Ankara, 
met opposite Ivan Milkovic, Dick 
Kooy, Fonteles, noem maar op. 
En moet ik die van Belgorod 
noemen? Daarin spelen o.a. 
drie olympische kampioenen. In 
de eerste matchen spelen die 
teams ook met hun beste ploeg.”

De openingsmatch voor 
Roeselare, op acht december 
in eigen huis, is meteen tegen 
de drievoudige winnaar van de 
Champions League, Belgorod 
– momenteel vierde in de sterke 
Russische competitie. Hoe 
bereid je zoiets voor? “Fysieke 
beperkingen - want wij zijn 
fysiek sowieso minder sterk - die 
kan je niet veranderen”, zegt 
Vanmedegael. “Dus dan gaan wij 
graven en zoeken waar zij eventueel 
tekortkomen. De Russen hebben 
natuurlijk hun lengte mee, maar 
net daardoor zijn ze iets minder 
bewegelijk. Daar moeten wij gebruik 
van maken. We zullen voldoende 
servicedruk moeten zetten, en vooral 
met onze floatservice het verschil 
proberen te maken. Maar we mogen 
niet de fout maken om hun spel te 
gaan overnemen en gewoon zo hard 
mogelijk gaan slaan. Wij moeten 
meer de technische oplossing 
zoeken, dat is net onze sterkte. 

Na de openingsmatch tegen Belgorod 
volgt de dubbele confrontatie met 
Perugia. Voor Hendrik Tuerlinckx nog 
een klein beetje speciaal, door zijn 
passage daar enkele jaren geleden ( 
seizoen 2007/2008). In het begin van dit 
seizoen had de Italiaanse ploeg nog af 
te rekenen met wat blessureperikelen, 
maar intussen staan ze vierde in 
de Italiaanse competitie, op zes 
punten van leider Civitanova.

De bijnaam van Perugia is ‘de Block 
devils’, maar eigenlijk is het gewoon 
een heel complete ploeg. “Ze halen 
het zeker niet alleen uit hun blok” 
zegt Vanmedegael. “Met Berger, 
Russel en Zaytsev die als receptie-
hoek speelt hebben ze aanvallende 
kracht en dan is er nog hun opposite, 
Atanasijevic. Die speelt al jaren bij de 
betere ploegen. Dan weet je het wel.”

Perugia heeft met Lorenzo Bernardi 
maar sinds begin november een 
nieuwe coach. “Maar sinds die 
trainerswissel hebben ze alles 
gewonnen, het plaatje is dus heel 
snel in elkaar gevallen”. Bij Perugia 
grijpen ze trouwens snel in. Vorig 
jaar werd Castellani (nu coach bij 
Maaseik) er buitengezet, maar 
intussen is zijn vervanger dus 
ook alweer de laan uitgestuurd. 

“Als het budget zo hoog ligt als bij 
Perugia, dan mag je natuurlijk wel 
wat verwachten”, zegt Vanmedegael, 
“en dan kan je ook sneller ingrijpen. 
Alle drie de tegenstanders hebben 
middelen die mijlenver van de onze 
verwijderd zijn. Ik denk dat je het 
toch zeker maal vijf, zes of zelfs 
zeven mag doen.” Als je het loon 
van een stuk of vijf, zes spelers 
van Roeselare samentelt, dan 
kom je aan het loon van één speler 
bij Belgorod, Perugia of Ankara.

Ankara is de laatste van de drie 
ploegen die Roeselare bekampt. De 
heenmatch is in Turkije op 18 januari, 
op 1 februari komt Ankara naar 
Schiervelde. De Turkse ploeg 
was net als Roeselare al vroeg 
zeker van de groepsfase, 
en kon de vervelende 
kwalificatiewedstrijden ook 
vermijden. Met de Servische 
opposite Ivan Milkovic zit er flink 
wat ervaring en een gevaarlijke 
jumpservice in het team.

Volledige kalender poule E:

- Roeselare-Belgorod: 08/12/2016 (20u30)
- Perugia-Roeselare: 21/12/2016 (19u)
- Ankara-Roeselare: 18/01/2017 (17u30)
- Roeselare-Ankara: 01/02/2017 (20u30)
- Roeselare-Perugia: 15/02/2017 (20u30)
- Belgorod-Roeselare: 01/03/2017 (18u)

“Ons wapen tegen alle drie moet 
onze jumpfloat worden,” zegt 
Vanmedegael. “Daar hebben dit soort 
tegenstanders het soms moeilijk 
mee. Maar dan moet het bij ons wel 
allemaal optimaal draaien. We willen 
natuurlijk het onderste uit de kan 
halen en ons publiek ook iets geven. 
En waarom niet? In het verleden lukte 
het ons bijvoorbeeld tegen Trentino.”

Roeselare sluit de groepsfase op 1 
maart af in het verre en koude Rusland, 
dan staat de uitmatch bij Belgorod op 
het programma. “Het had misschien 
interessanter geweest om de laatste 
match in Schiervelde te kunnen 
spelen”, zegt Vanmedegael. “Maar 
aan de andere kant is het goed dat we 
de verre verplaatsing naar Belgorod 
niet moeten doen in de drukke 
decembermaand. Perugia is een stuk 
vlotter te bereiken en ook gewoon een 
stuk aangenamer eind december.” 
Dat kunnen wij alleen maar beamen.

Tekst: Steffy Merlevede
Foto’s: Bart Vandenbroucke
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De Limburgse winst 
volgde voor 4.000 
kijkers in Noord-
Nederland, voor 
2.000 kijkers in 
de Lotto Dôme. 
Maaseik knalde een 
dubbele 3-0 zege 
op de tabellen. De 
CL-poulefase is 
van ander gehalte 
dan de soms 
povere weerstand 
die Groningen kon 
opkloppen. Maaseik 
zal het onderste 
uit de kan moeten 
halen tegen Dinamo 
Moskou, het Poolse 
Kedz ierzyn-Koz le 
met Sam Deroo 
en de Turken van 
Istanbul BBSK. Waar 
een wil is, is een weg. 
Maaseik heeft een 
eerste doel van het 
seizoen bereikt. 
Belgische bekerwinst 
en een nieuwe titel, 
na enkele seizoenen 
van droogte, dat zijn 
andere uitdagingen. 
In elk geval: 
Groningen vormde 
met zijn beperkte 
budget van 450.000 
euro  - vierenhalve ‘ton’, zeggen 
de Nederlanders - geen al te grote 
hindernis voor Maaseik, dat in zijn 

Noliko Maaseik blikt Groningen twee keer in en rept zich naar CL-poulefase

“Zo trots en heel nieuwsgierig”

Noliko Maaseik heeft op een heel vlotte manier de poulefase bereikt 

van de Champions League. De Maaslanders maken zich op voor 

hun zestiende opeenvolgende deelname aan het grote bal van de 

Europese landskampioenen. De derde voorronde tegen de Nederlandse 

kampioen Abiant Lycurgus Groningen leverde twee schitterende 

spektakelstukken op. Evenveel keer beslechtte Maaseik het pleit in drie sets.  

totaliteit – inclusief de afbetaling van 
de eigen Lotto Dôme - kan terugvallen 
op een maxi begroting van 1,8 miljoen. 

Groningen: debutant

De eerste ‘Derby 
der Lage Landen’ 
werd gespeeld in 
de schitterende 
M a r t i n i - P l a z a , 
een wondermooie 
sporttempel in hartje 
Groningen. “De 
liefde voor topvolley 
is hier snel aan het 
groeien. Het publiek 
is dol enthousiast,” 
zei de lokale pr-man. 
“Natuurlijk is het een 
beetje vreemd: de club 
bestaat sinds 1954 
en werd pas in 2016, 
na 62 jaar, eindelijk 
Nederlands kampioen. 
Met de Supercup en 
de beker er bovenop. 
Ja, wij pakten eindelijk 
de zogenaamde 
‘triple’. Geloof het of 
niet: wij zijn volslagen 
debutanten in de 
Champions League. 
Wij kunnen niet de 
ervaring voorleggen 
zoals Maaseik, dat in 
een kleine twintig jaar 
massaal veel expertise 
kon opbouwen. De 

Limburgers hebben 218 Europese 
matchen op de teller staan.”
In eigen land vangt het ongeslagen 

Kamil Rychlicki
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Groningen nauwelijks nog 
tegenstand. Te weinig. 
Zo bleek tegen Maaseik, 
dat de Groningse vedette 
Wytze Kooistra (2m10) 
helemaal lam legde, maar 
wel even naar adem hapte 
in de derde set. De derde 
matchbal via Rychlicki 
werd dan toch de goede: 
17-25, 20-25 en 25-27.  Met 
28 fouten voor Groningen, 
de helft (14) voor Maaseik. 
“Onze goede variatie via 
spelverdeler Branislav 
Skladany leidde ook tot 
3-0 thuiswinst,” blikte 
Martijn Colson vooruit 
naar een nog lastige 
return. Die moest worden 
afgewerkt zonder kapitein 
Jelte Maan, lichtjes op de 
sukkel met de buikspieren. 
“Groningen kreeg vijf 
setballen voor 1-1. Maar 
wij hielden stand,” gaf de 
Slowaakse super skipper 
Branislav Skladany mee. 
“Wij steunden op een 
betere service. Groningen 
flakkerde weliswaar op, versierde een 
handvol kansen voor de gelijkmaker, 
maar noppes voor hen. Na 25-23 
werd het zo 31-29 in de tweede set. 
Groningen brak. Even later zorgden 
onze wisselspelers opnieuw voor een 
‘clean sheet’. Iedereen opgelucht.”
Coach Daniel Castellani: “We 
moesten thuis harder knokken dan 
ginds. We sprongen in sommige 
sets met de hakken over de sloot. 
Die tweede set (31-29) is een sterke 
sportieve prestatie. Wij deden het toch 
maar. Ook al in de heenwedstrijd: 25-
27 tot slot. Niet altijd super fraai, maar 
de kwalificatie voor de CL-poulefase 
mochten we niet verpatsen.”

Challenge-systeem: prijzig

Voorzitter Mathi Raedschelders 
daalde twee keer de tribunes af met 
een brede glimlach. “Ik ben zo trots 
dat ons nieuw samengestelde team al 
dergelijke resultaten boekt. Anderzijds 
ben ik ook heel nieuwsgierig. Hoe 
zullen we het er vanaf brengen tegen 
de drie topteams in de poulefase? Ach, 
door de putsch van Oost-Europa in het 
CEV en de terugschroeving van  de 
Champions League van 28 tot slechts 
20 ploegen maken kleinere landen 
steeds minder kans. Een dozijn tickets 

Programma:

07/12: 19u Dinamo Moskou – Maaseik
21/12: 20u30: Maaseik – Kedziercyn
18/01: 20u30: Maaseik – BBSK Istamboel
01/02: 18u BBSK Istamboel – Maaseik
14/02: 18u Kedziercyn – Maaseik
01/03: 20u30: Maaseik – Dinamo Moskou

worden toegekend aan vier landen: 
Rusland, Polen, Italië en Turkije. Wat 
houdt dat in? Nog slechts 8 (!), ja acht 
andere Europese landen, kunnen 
nog doordringen tot de poulefase.”
Raedschelders: “Roeselare had 
het voordeel van rechtstreekse 
kwalificatie door hun titel. Ik vrees op 
termijn voor het failliet in de breedte 
dan, van de Champions League. Dat 
wordt een exclusief ‘event’ voor nog 
slechts een handvol landen. Europa 
verbrokkelt. Ander heikel punt: 
het verplichte Challenge Systeem 
(videocheck): een peperdure grap: 
10.000 tot 15.000 euro. Je kan het 
systeem niet aankopen, je moet het 
huren. Daar hoort extra personeel 
bij. Uit het buitenland: uit Italië of 
Polen. Die mensen moet je kost 
en inwoon verschaffen voor enkele 
dagen. Ik durf misschien een beetje 
op de Belgische Volleyballiga 
hopen, dat zij in die richting 
een inspanning willen leveren.” 

Tegen Sam Deroo

De eerste CL-match wordt 
gespeeld op 7 december bij 
Dinamo Moskou. Een topteam 
met een palmares van enkele 
bladzijden lang. Met x-aantal 

Russische internationals 
in de rangen. Met de 
legendarische Sergey 
Grankin aan de pass. 
Met Biryukov als 
receptie-hoek naast Yury 
Berezhko. Trainer is Yuriy 
Marichev, die eerder 
de Russische nationale 
vrouwenploeg coachte. 
Vorig seizoen kreeg Asse-
Lennik in de Russische 
hoofdstad geen voet aan 
de grond. De Pajotten 
bleven drie keer haperen 
bij de kaap van 16 punten, 
telkens na de tweede 
technische time-out. 
Tweede tegenstander: de 
Poolse landskampioen 
Kedzierzyn-Kozle, de 
ongenaakbare leider in 
de Plusliga, al met een 
kleine straat voorsprong 
na enkele speeldagen. 
Sam Deroo zal zijn beste 
beentje voorzetten. Net 
als de Fransen Kevin Tillie, 
spelverdeler Benjamin 
Toniutti en de Italiaanse 

coach Ferdinando De Giorgi. 
Misschien biedt het Turkse Istanboel 
BBSK de grootste winstmogelijkheden. 
In de metropool aan de Bosporus 
spelen vijf buitenlanders:  de Fransman 
Antonin Rouzier, bekend van Knack 
Roeselare, en zijn landgenoten 
Nicolas Marechal en Nicolas Le Goff: 
dus drie Franse internationals die het 
klappen van de zweep kennen. De 
Amerikaan William Frederick Price 
en de Wit-Rus Siarhei Antanovich 
leveren extra vuurkracht. Of Maaseik 
kan doorstoten naar P.O. 12? Alles 
kan, maar dat wordt zware kost.

Tekst: Leo Peeters
Foto’s: Bart Vandenbroucke

Martijn Colson
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Lijken die twee tiebreaks op het 
eerste gezicht een mooi resultaat, 
dan wil Dries die uitslagen meteen 
relativeren. “In de terugmatch 
speelde Paok Saloniki zelfs zonder 
spelverdeler, vermits de eerste setter 
geblesseerd was en de tweede zich 
kwetste bij de opwarming. Wat dan 
ook weer niet wil zeggen dat Kastela 
geen goede ploeg zou zijn. Misschien 
zegt de naam niet zo heel veel bij het 
publiek, maar als je kampioen bent 
van Kroatië betekent dat toch wel iets.”

Bij het bekijken van de videobeelden 
van een aantal matchen van Kastela 
kwam de Antwerpse assistent-
coach al tot enkele conclusies. “Een 
vrij stevig geheel met redelijk wat 
gestalte, dat aanvallend teert op 
twee spelers: opposite Petar Dirlic, 
die in de kern zit van de Kroatische 
nationale ploeg, en de Macedonische 
international en receptie-hoekspeler 
Aleksander Ljaftar. Als onze receptie 
goed werkt en als wij met onze blok-
defense een antwoord kunnen bieden 
aan die twee sterke aanvallers, dan 
schat ik onze kansen fifty-fifty in.
 
Verder beschikt onze tegenstander 
sinds september over een nieuwe 
Columbiaanse spelverdeler in de 
persoon van José Palchlopek, die 
intussen ook al wel zal ingeburgerd 
zijn in het geheel. In de Kroatische 
competitie haalden ze 14 punten op 15 
en ze staan tweede op vijf punten van 
leider HAOK Mladost, maar ze hebben 
twee wedstrijden minder gespeeld. 

Topvolley Callant Antwerpen naar het Kroatische Kastela

Dries Hoeyberghs: 
“Kansen fifty-fifty”

Voor haar eerste Europese ontmoeting van dit seizoen lootte Topvolley Callant 

Antwerpen in de CEV Cup een Kroatische tegenstander, luisterend naar de naam Mladost 

Ribola Kastela, een plaatsje niet zo heel ver verwijderd van het historische Split. “Hoewel de 

ploeg al verschillende jaren op rij kampioen is van Kroatië, deden ze dit jaar voor het eerst 

mee aan de Champions League, waarin ze tijdens de voorronde twee keer in de tiebreak 

verloren van het Griekse Paok Saloniki,” weet assistent-coach Dries Hoeyberghs, die al 

verschillende matchen van de komende Europese tegenstander op video bekeek.

Helemaal geen zwak broertje dus,” 
concludeert Dries Hoeyberghs.
Maar de Antwerpse assistent van 
coach Alain Dardenne ziet nog wel 
enkele valkuilen in de weg naar een 
mogelijke kwalificatie. “Wij spelen 
eerst in eigen zaal en dat is toch wel 
een nadeel. Plus dat de verplaatsing 
zeker geen lachertje wordt.”

Zoals de naam zelf zegt, is Kastela 
een stadje met een kasteel. In de 
15de en 16de eeuw werden in dat 
gedeelte aan de Dalmatische kust 
liefst 13 kastelen gebouwd als 
verdedigingsgordel tegen de Turken, 
want aan de achterzijde hadden ze het 
gebergte als natuurlijke buffer. In de 
stad Kastela leven zo’n kleine 40.000 
inwoners, verdeeld over zeven kleine 
havenplaatsjes en hun kust is het 
geliefde vakantieoord voor de mensen 
die in het nabijgelegen Split wonen.
“Natuurlijk gaan we niet naar Kastela 
om aan toerisme te doen, maar het is 
wel zo dat we op dinsdag om 04u20 
moeten vertrekken om via München 
met het vliegtuig in Split te geraken. 
Vermoeiend dus allicht en niet zo heel 
interessant voor onze supporters. 
Hopelijk hebben we ginder een beetje 
recuperatietijd om er woensdagavond 
om 19 uur een beetje fris op het 
terrein te staan. Het is ook geen optie 
om de reis te maken met een bus. 
Vorig jaar deden we dat met 
Lennik om de verplaatsing naar 
Lugano in Zwitserland tot een 
goed einde te brengen en ik 
kan je vertellen  dat het geen 

voorbeeld was om na te volgen.”

Toch gelooft Dries Hoeyberghs ook 
wel in de sterkte van het eigen team. 
“In de Belgische competitie hebben wij 
tot eind november al in elke wedstrijd 
punten gehaald en verloren we 
slechts met 2-3 van Roeselare, een 
ploeg die er in onze competitie toch 
wel bovenuit steekt. En er zit zeker 
nog rek op onze prestaties, zeker 
als onze geblesseerde Australiër 
Douglas Powell terug komt. Intussen 
kreeg Simon Peeters bij ons al meer 
spelgelegenheid als het ganse vorige 
seizoen bij Haasrode. En hij grijpt die 
kansen dan ook ten volle. Maar we 
bekijken het toch nog altijd best match 
per match, want we mogen door 
niet te veel pech getroffen worden.

Als we ons toch in de CEV Cup 
mochten kwalificeren voor de volgende 
ronde, dan wordt Rode Ster Belgrado 
onze volgende tegenstander, nadat 
zij Izmir uitschakelden. Wij hebben 
al drie video’s van die Servische 
ploeg, maar die ga ik pas bekijken na 
onze Kroatische tocht,” lacht Dries.

Tekst: Marcel Coppens
Foto’s: Bart Vandenbroucke

Het programma:
07/12: 20u30 Antwerpen – Kastela
21/12: 19u00 Kastela – Antwerpen
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“Doorstoten naar de volgende ronde 
wordt inderdaad zeer moeilijk”, 
beaamt de Gentse kapitein Lise 
De Valkeneer. “Maar hoe klein de 
winstkans ook is, vooraf moet je 
ook in die kleine kans geloven.”

“Acht jaar geleden zijn wij met Gent 
daar ook al geweest. Wij werden 
daar prima ontvangen. Het is een 
mooie zaal en zij hebben veel 
supporters. Het zijn dus aangename 
omstandigheden om in te spelen. Dit 
zijn ook confrontaties waarin je als 
speelster en als team enorm veel kan 
leren. Het is alleen jammer dat wij dit 
jaar bij verlies geen vangnet hebben. 
Dit is al de tweede ronde in de CEV 
Cup en de verliezer ligt eruit. Voor 
de volledigheid: mochten wij toch 
stunten, dan wacht het Bulgaarse 
Plovdiv als volgende tegenstander.“

“Italië is extra-sportief ook leuker 
dan pakweg ergens ver in Rusland 
of Oekraïne. Dergelijke Europese 
trip is steeds bevorderlijk voor de 
teamspirit. Het geeft je de kans 
eens langere tijd samen te zijn. 
Eens de focus op de wedstrijd 
voorbij, heb je ook de tijd om samen 
eens leuke dingen te bezoeken.”

In de Belgische competitie en beker 
legde Gent, misschien op het vrij 
zware verlies in Beveren na, tot nu 

VDK Gent voor lastige klus tegen Italiaanse Busto Arsizio

Lise De Valkeneer: 
“Jammer dat wij dit keer geen 

vangnet hebben”

Het Europese avontuur van VDK Gent Dames dreigt dit seizoen van korte duur 

te zijn. Het lootte in de CEV Cup het sterke Italiaanse Busto Arsizio. Die ploeg 

stond eind november tweede in de Italiaanse competitie op één punt van 

leider Bergamo. De kans dat Gent dit team in twee matchen kan verslaan 

is zeer klein. En bij verlies volgt geen tweede kans in de Challenge Cup.

toe een behoorlijk parcours af.

“Wij zijn zeker tevreden met wat wij 
tot hiertoe gepresteerd hebben”, 
meent De Valkeneer. “Wij hadden 
een uitstekende voorbereiding. In 
competitie was er even een kleine 
dip, maar de jongste weken gaat het 
in stijgende lijn. De 1-3 winst in de 
heenmatch van de halve finale van 

de Belgische beker op Oostende was 
zeer belangrijk (maar of dit voldoende 
was voor kwalificatie voor de finale in 
het Antwerpse Sportpaleis was op het 
moment van het verstrijken van de 
deadline voor deze Volleymagazine 
nog niet bekend, nvdr).”

Gent verloor in het tussenseizoen 
met Elies Goos (Barbar Elsene) en 

Lise De Valkeneer
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de Hongaarse Agnes Pallag slechts 
twee speelsters en dat lijkt een 

voordeel te zijn.

“Ten opzichte van vorig seizoen is 
de groep nog hechter geworden”, 
benadrukt De Valkeneer. “Wij bezitten 
ook iets meer vechtersmentaliteit. Met 
Elies Goos zijn wij op de spelverdeling 
een stuk ervaring kwijt. Maar haar jonge 
vervangsters Hanne De Schrijver en 
Lotte De Quick vullen elkaar goed 
aan en doen hun uiterste best om die 
vrijgekomen plaats zo goed mogelijk 
op te vullen. Opmerkelijk is ook dat de 
18-jarige Laure Flament de jongste 
weken duidelijk aan het doorbreken 
is. Zij speelt momenteel met veel 
vertrouwen. Het onverwachte 3-0 
verlies van Asterix AVO Beveren op 
Oudegem is goed voor de competitie. 
Nu is de spanning toch enigszins terug.”

Investering in begeleiding loont

“Ik heb al enkele beelden van Busto 
Arsizio gezien”, zegt trainer Nico De 
Clercq. “Het is een ploeg die over heel 
veel gestalte beschikt met onder meer 
opposite Valentina Diouf (2m02), die 
ook tot de kern van de Italiaanse 
nationale ploeg behoort, 
Brayelin Martinez (2m01) 
uit de Dominicaanse 
Republiek en de Griekse 
Anthi Vasilantonaki (1m95). 
Wij zijn explosiever en 
kunnen misschien gebruik 
maken van hun blok om 
te scoren. Een aantal 
speelsters leken mij niet 
zo heel beweeglijk. Maar 
ik vrees toch dat die lengte 
van doorslaggevende 
aard zal zijn. Eerst op 
verplaatsing spelen is 
normaal een voordeel. Wij 
kunnen ook ontspannen 
spelen en je weet nooit. 
Maar ik vrees toch dat dit onmiddellijk 
het eindstation zal worden. Hopelijk 
blijven wij daar gespaard van 
blessures. Want de heenmatch in 
Italië is op donderdag 15 december 
en twee dagen later ontvangen 
wij al Antwerp voor de competitie.”

Wat de Belgische competitie en 
beker betreft, toont De Clercq zich 
tevreden met de prestaties van zijn 

team tot nu toe.

“Wij moesten al in het tweede weekend 

naar Beveren en dat was wellicht wat 
te vroeg. Wij stuitten daar op een heel 
sterk Asterix AVO. Maar sindsdien 
zijn wij match na match beter aan het 
worden. Het gaat steeds een paar 
procentjes beter. Dat zie je ook aan de 
scoutingcijfers. Dat is dus hoopvol.”

“In de belangrijke bekermatch op 
Oostende hebben wij, op de eerste 
set na waarin wij teveel last hadden 
met de Hermes-opslag, dominant 
volleybal gespeeld. Wat de competitie 
aangaat, wordt december een 
richtinggevende maand met de duels 
tegen Oudegem en Charleroi. De 
doelstelling blijft om de top drie te 
halen en de bekerfinale te spelen.”

Als wij hem vragen of er speelsters 
zijn die al gegroeid zijn ten opzichte 
van het begin van zijn verblijf bij 
VDK Gent, verwijst De Clercq in de 
eerste plaats naar zijn kapitein. Al 
vergelijkt hij dan eerder met vroeger 
dan met het begin van dit seizoen.

“Ik heb Lise De Valkeneer een hele 
tijd geleden ooit een jaar meegemaakt 
toen ik assistent-trainer was bij 
Kieldrecht. Die De Valkeneer is in 

niets meer te vergelijken met de 
Lise van nu. Zij bekoort mij meer en 
meer. De nog maar achttienjarige 
Laure Flament is de jongste weken 
een basisplaats aan het afdwingen. 
Zij is echt aan het groeien en haar 
receptie is ook aan het beteren. Als 
zij op die weg verder gaat, heeft zij 
een mooie carrière voor de boeg. Het 
is leuk dat zich met Flament opnieuw 
een Vlaamse jonge speelster opdringt 
bij een topclub als Gent. Ook Lotte 
De Quick heeft dezelfde leeftijd en 
is zich aan het ontplooien. Zij heeft 

VDK Gent 

ongeveer de helft van de wedstrijden 
gespeeld. Ondanks haar jonge leeftijd 
draagt zij de ploeg als spelverdeelster 
op een volwassen manier. Iris 
Vandewiele is tenslotte ook nog maar 
tweeëntwintig. Dat alles zeker zonder 
afbreuk te doen aan wat alle andere 
speelsters al gepresteerd hebben.”

“De groep motiveert mij omdat 
iedereen altijd aanwezig is en 
hard traint”, merkt De Clercq nog 
op. “Zij beleven de competitie ook 
heel geïnteresseerd. Ze verstaan 
ook de kunst om zich enerzijds te 
amuseren en anderzijds hard te 
werken. En dan kan je veel bereiken.”

“De club zorgt ook voor een prima 
begeleiding met onder meer 
voedingsdeskundige Stephanie 
Scheirlynck (jawel, deze die olympisch 
kampioen Greg Van Avermaet 
begeleidt, nvdr), fysical trainer Nick 
Audooren en sportpsycholoog Eva 
Maenhout. Deze laatste organiseert 
maandelijks een teamsessie en 
heeft ook individuele gesprekken. Dit 
werkt, want de groepsgesprekken 
bijvoorbeeld halen dingen naar boven 
die anders niet gezegd worden. 

Ik kan daar dan op anticiperen of 
inspelen. Ook de samenwerking met 
kinesist Jens Hautekiet en scouter 
Erwin Mares verlopen prima en 
zeer aangenaam. Wij komen met 
de hele staff ook regelmatig samen 
om iedere speelster te bespreken. Ik 
ben er zeker van dat de investering 
die de club in deze omkadering 
heeft gedaan zijn vruchten afwerpt.”

Tekst: Philippe Cryns
Foto’s: Bart Vandenbroucke, VDK 
Gent dames
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Maar ook in de Challenge Cup zal 
sterk moeten gespeeld worden om 
voorbij het Zwitserse Neuchâtel 
te geraken. “Wij hebben enkele 
competitiematchen van hen bekeken 
en we weten dat ze over drie 
Amerikaanse speelsters en één 
Oostenrijkse beschikken. Het is bij hen 
een supertoffe sfeer met een grote, 
volle tribune aan één kant van de 
zaal. Wij gaan er met een bus naartoe.
In de Zwitserse competitie domineert 

Zware tegenstand voor Oudegem en Asterix in Challenge Cup

Sacha Koulberg: “Belgische competitie 
primeert”

Oudegem zorgde tot dusverre voor dé stunt in de vrouwencompetitie 

door Asterix AVO Beveren met 3-0 te verslaan. “Lore Gillis in een superdag. 

Alles lukte bij ons en we konden Asterix dankzij onze opslagdruk en ons werk 

aan het net zelf in de fout dwingen, terwijl zij gewoonlijk wachtten op de foutjes 

van de tegenstander. Niet dus,” geniet coach Sacha Koulberg nog na.

Opmerkelijke vaststelling: bij 
Mulhouse speelt onze landgenote 
Angie Bland. “Zij heeft bijna de ganse 
competitie gespeeld, maar is even in 
behandeling voor een herniablessure. 
Ik verwacht wel dat ze half december 
speelklaar zal zijn. Maar vergeet niet 
dat Mulhouse ook nog over twee 
andere middenspeelsters beschikt: 
een Oekraïense international en 
een ex-Roemeense international. 
De ploeg vormt eigenlijk een 
mixte van vele nationaliteiten 
met ook nog een Servische, een 
Columbiaanse spelverdeelster, een 
receptie-hoekspeelster uit Puerto-

Volero Zürich alles. We mogen dus 
zeggen dat Neuchâtel bij de betere 
middenmoters van hun land behoort, 
maar dat betekent ook dat wij 
misschien wel winstkansen hebben 
tegen hen. In de volgende ronde 
wacht dan eventueel een Slovaakse of 
Cypriotische tegenstander. Uiteraard 
gaan we ons volle bak inzetten voor 
de winst, maar uiteindelijk blijft voor 
ons de Belgische competitie primeren.
Nog één detail voor de supporters: 

wij spelen onze thuismatchen niet 
in de eigen zaal, omdat die niet 
beantwoordt aan de Europese 
verplichtingen, maar wij wijken zoals 
in de voorbije jaren uit naar de mooie 
zaal van  Sint-Gillis Dendermonde.

Programma:
14/12: 20u30 Oudegem – Neuchâtel
12/01: 20u00 Neuchâtel – Oudegem

Kris Van Snick: “Tegen één van de 
sterkste ploegen uit deze Cup”

Asterix-assistent Kris Van Snick heeft traditiegetrouw al een aantal video’s bekeken 

van de komende tegenstander in de Challenge Cup en zijn oordeel is formeel: “Wij 

spelen tegen één van de sterkst mogelijke tegenstanders in deze Europese beker. 

Samen met Béziers domineert Mulhouse immers op dit moment de Franse competitie.”

Rico. Echt wel interessant om 
die ploeg te scouten,” lacht Kris.
“Zij spelen met veel variatie in hun spel, 
ze zijn daardoor moeilijk af te blokken 
en ze houden er een hoog tempo 
op na. Het zal erop aan komen dat 
we onze receptie zo scherp mogelijk 
kunnen afstellen om te winnen van 
deze bijzonder sterke tegenstander. 
Ik verwacht dan ook twee boeiende 
wedstrijden en we zullen zeker 
ons beste niveau moeten halen.
Voor de terugmatch is er één 
probleem: verschillende van onze 
jonge speelsters recupereren we pas 
’s maandags na enkele matchen met 

de nationale beloftenploeg, terwijl we 
op donderdag al aan de bak moeten 
tegen Mulhouse. Gelukkig spelen we 
de terugmatch wel in eigen zaal in 
Beveren. Dat is wel een voordeel.”

Programma:
14/12: 20u Mulhouse – Asterix AVO 
Beveren
12/01: 20u30 Asterix AVO Beveren – 
Mulhouse

Teksten: Marcel Coppens 
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Stond je in de voorbije 
jaren als voorzitter dikwijls 
voor verrassingen?
Jean-Paul de Buysscher: 
“Continu. Je krijgt te 
maken met zaken waar 
je hoegenaamd niet aan 
denkt. In een sport als 
volley zitten veel gedreven 
mensen en iedereen 
vindt al wel eens dat hij/
zij de passie mag preken. 
Iedereen heeft meestal 
ook een beetje gelijk. Maar 
als bestuur hebben wij een 
overkoepelende functie 
waarbij alle pro’s en contra’s 
op een rijtje worden gezet.”

Kan je voorbeelden 
noemen van ‘onverwachte 
zaken’?
“Plots lijkt b.v. de Liga 
wakker te zijn geworden. 
Sommige ideeën zijn 
schitterend. Na vijftien jaar 
spreken we in een andere 
context en komen er ook 
centen bij te pas. Zij kiezen 
een competitiesponsor – wat 
we inderdaad toegestaan 
hadden – maar dan blijkt 
dat ook een partner van 

Voorzitter Jean-Paul de Buysscher wil er nog vier jaar bij doen

Een krachtdadige en bloeiende 
federatie op alle niveaus

Altijd even rustig. Een gemoedelijke man, waar je onmogelijk kwaad op kan zijn. Maar vergis 

je niet: VVB-voorzitter Jean-Paul de Buysscher (65) weet echt wel waar hij mee bezig is en waar 

hij naartoe wil. Op een diplomatische wijze weet hij gewoonlijk door te drukken wat hij voor 

ogen heeft. Hij ziet zich absoluut niet als iemand die de wijsheid in pacht heeft en hij weet ook 

het oordeel van anderen te waarderen, maar hij glimt ook van terechte trots als er binnen zijn 

federatie positief nieuws te rapen valt of als de nationale ploegen weer eens successen boeken.

Met het nieuwe decreet van Sport Vlaanderen en het beleidsplan 2017-2020 had zijn bestuur meer 

dan de handen vol. Jean-Paul stak er ook veel werk en tijd in. Daarom wil hij deze nieuwe uitdaging 

tot een goed einde brengen en dus wil hij zijn mandaat best nog met vier jaar verlengen.

de federatie te zijn.  
Een ander voorbeeld 
is het afhaken van de 
promotor in het nationaal 
beachkampioenschap. 
Dankzij de onverdroten 
inzet van onze 
Beach Council en de 
medewerkers van de VVB 
wordt dit kampioenschap 
- met inbegrip van 
de finales in Knokke 
- volledig gedragen 
door de federatie.”

Kost het 
v o o r z i t t e r s c h a p 
meer tijd en meer 
vergaderingen dan je 
gedacht had?
“Je weet dat niet echt als 
je eraan begint. Je hebt 
er niet helemaal zicht 
op wat die taak precies 
inhoudt. Het is ook altijd 
iets anders. Alleen de 
b a s i s v e r g a d e r i n g e n 
liggen vast. Maar ik ben 
er wel dagelijks mee 
bezig. Gelukkig bestaat 
er internet, e-mail, 
skype.. zodat alles sneller 
kan behandeld worden.
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Ik wil de dossiers ook wel kennen 
en daar kruipt ook veel werk in, 
waar je toch tijd moet voor maken.
En op het dagelijks bestuur moeten 
soms beslissingen genomen worden 
op korte termijn, tegen een aantal 
deadlines. Dan moet je mekaar als 
bestuur daarin kunnen vinden en 
het liefst zie ik daarbij de gezichten 
van mijn collega’s: daar kan je 
soms ook wel bepaalde reacties 
uit afleiden. De lichaamstaal 
werkt soms verhelderend.”

Zal je jezelf bij de komende 
algemene vergadering opnieuw 
kandidaat stellen voor een nieuw 
mandaat van vier jaar als VVB-
voorzitter?
“Ondanks het vele werk, ben ik het nog 
hoegenaamd niet beu. Met het nieuwe 
decreet en het beleidsplan hebben we 
een proces in gang gestoken, dat nog 
maar in haar beginfase staat. Ik zou het 
dan ook niet fair vinden om er nu mee 
te stoppen. Door het nieuwe decreet 
zijn ook een aantal zaken veranderd, 
waardoor sommige stappen, die de 
federatie wilde bereiken, versneld 
dienen gezet te worden. Dus ja, ik 
wil er nog best vier jaar bij doen.”

Welke doelstellingen werden er 
tijdens uw eerste ambtstermijn als 
voorzitter bereikt?
“Ik zou hierin een onderscheid willen 
maken tussen het luik-VVB en de 
werking van de topsport, waarvoor 
we als federatie de middelen en de 
organisatie ervan op ons nemen.

Wat zie op topsportgebied bereikt?
“Niks dan mooie resultaten gedurende 
de laatste drie, vier jaren. Het begon 
met winst op de kwalificatietoernooien 
in Kortrijk: een thriller tegen 
Griekenland bij de mannen, 
noodzakelijke winst tegen Frankrijk 
bij de vrouwen. In 2013 behaalden 
de Yellow Tigers dan ook brons op 
het EK in Berlijn, terwijl de jongens 
brons haalden op het EK, terwijl ze op 
het WK in Mexico slechts uit de top-8 
weg bleven omdat Sander Depovere 
er geblesseerd geraakte. Nadien 
haalden de Red Dragons winst in de 
EuroLeague, een lijn die ze nadien 
‘gewoon’ doortrokken in de World 
League. De vrouwen die hetzelfde 
deden op de World Grand Prix en ook 
de Young Yellow Tigers kwamen met 
een bronzen medaille naar huis. Voeg 
daarbij dat we zelf een aantal mooie 
organisaties op poten gezet hebben 

en dan denk ik dat we als federatie 
onze bijdrage geleverd hebben. 
 De omkadering van de nationale 
ploegen werd uitgebreid. In datzelfde 
jaar werd een beachproject opgestart, 
dat bijna eindigde in de kwalificatie 
van Koekelkoren-Van Walle voor de 
Olympische Spelen. De laatste twee 
jaar nam de federatie de organisatie 
van het nationale beachcircuit op zich.”

Naar welke realisaties blik je met 
tevredenheid terug in de werking 
bij het VVB?
“Een gans gamma. De 
coacheslicenties werden aangepast. 
De kwaliteit van de clubs die 
deelnamen aan het jeugdsportfonds 
wordt jaar na jaar beter. De E-score 
werd ingevoerd. De zgn. Champions 
League bij de jeugd levert kwalitatief 
sterke toernooien op, waarbij aan 
talentdetectie kan gedaan worden. 
Het wegvallen van de provinciale 
subsidies werd overgenomen en we 
kregen een hervorming van de Raad 
van Bestuur en van het dagelijks 
bestuur. In 2015 begonnen we met 
volley@school en het project met de 
jeugdconsulenten werd opgestart.
Misschien minder zichtbaar, maar 
zeker zo belangrijk was de hervorming 
van een aantal juridische instellingen. 
Het bondsparket. De statuten moesten 
ervoor veranderd worden, maar de 
rechtspleging is nu overkoepelend: 
in alle provincies dezelfde. Ik vind 
dat eigenlijk een modeldossier dat 
als voorbeeld kan gelden voor vele 
andere onderdelen van onze sport. Ik 
denk dan b.v. aan een gelijkvormigheid 
van alle jeugdcompetities. Dat kadert 
ook in het nieuwe beleidsplan, het 
nieuwe decreet en de nieuwe vorm 
van subsidiëring. We voldoen op 
deze manier normaal gezien aan 
de eisen van Sport Vlaanderen (het 
vroegere Bloso). Het is trouwens 
ook de eerste keer dat voor het 
beleidsplan een bijzondere algemene 
vergadering werd bijeen geroepen.”

Wat moet er zeker nog gerealiseerd 
worden in de komende vier jaren?
“Wij zitten in Vilvoorde met een 
plaatsprobleem. Er is al langer 
sprake van een beachhall, maar 
we kunnen ook een powerzaal 
gebruiken, meer bergingsplaats, 
meer vergaderlokalen, meer bureaus. 
We zouden al die factoren in één 
geheel willen realiseren. De kostprijs 
van deze hele constructie is méér 
dan louter een beachzaal. Bovendien 

weten we nog niet precies hoeveel 
subsidies we hiervoor kunnen krijgen.”

Welke pluimen wil je toch graag op 
jouw hoed steken?
“Ik loop niet graag met pluimen 
(grinnikt). Als de projecten er maar 
komen: dat is het voornaamste. 
We willen b.v. de reglementen nog 
vereenvoudigen en veralgemenen. 
Toch ben ik zeer tevreden. Het 
hervormde dagelijks bestuur werkt 
uitstekend, de juridische hervorming 
kwam tot stand en die loopt 
provincieoverschrijdend sinds het 
begin van de nieuwe competitie. Ik 
ben tevreden over de resultaten van 
de jeugdploegen in het buitenland. 
Het aantal aangesloten spelers steeg 
tussen 3,5 en 5%. De ledendaling 
werd dus tegen gegaan. Om de 
ledenverhouding 70-30 (meisjes-
jongens) iets meer in evenwicht 
te brengen, werd bij de jongens 
gestart met het smashvolley.”

Je werd getipt als iemand die het 
voor de provincies zou opnemen 
en minder voor de topsport. Klopt 
dat en draaide dat ook zo uit? 
“Dan moet je even nakijken hoe de 
werking binnen het volley in België 
in mekaar steekt. De VVB (en AIF) 
moet zorgen voor de basiswerking. 
Dat is onze basisopdracht. Het 
topsportgedeelte hoort thuis onder 
de koepel van de Koninklijke 
Belgische Volleybalbond. We hebben 
daarvoor een High Performance 
Manager (Koen Hoeyberghs), die 
autonoom optreedt in de topsport. 
De link van de VVB naar de topsport 
gebeurt via de topsportcommissie. 
Maar het spreekt vanzelf dat beide 
zaken één geheel vormen. In 
het beleidsplan (zie elders in dit 
nummer) staat dat wij streven naar 
laagdrempeligheid, maar in een goed 
geheel zorgen we daarnaast b.v. ook 
voor een betere instroom, opleiding 
en competities. Om dat te realiseren 
draagt een goede topsportwerking 
(en vooral goede resultaten van 
onze nationale ploegen) bij tot de 
populariteit van ons volleybal waardoor 
dit een hefboom is voor de instroom”.

In dat beleidsplan hebben 
jullie wel een erg optimistische 
inschatting van de stijging van het 
ledenaantal…
“Wij maken ons sterk dat er misschien 
nog wel een aantal (recreatieve) 
federaties aansluiting willen vinden 
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binnen de koepel van de VVB, zonder 
dat ze daarbij hun autonome werking 
verliezen. Mikken naar 62.000 zou een 
vermeerdering van 33% betekenen 
op vier jaar tijd. Ambitieus, dat weten 
we. Maar de stijging is alleszins 
al ingezet en we moeten vooral 
bij de jongens trachten te zorgen 
dat er geen leeftijdscategorieën 
verloren gaan, want dat sleep je 
gedurende vele jaren mee, m.a.w. de 
jeugdprojecten die op stapel staan 
moeten verder uitgediept worden.”

Jullie willen ook het beachvolley 
promoten, maar het aantal leden is 
daarin vrij drastisch gedaald…
“Aangepast aan het nieuwe decreet 
staat dat wij sport moeten 
aanbieden vanaf 1 jaar tot 99 
jaar. Ik kan me voorstellen dat 
je op een bepaalde leeftijd 
de stap wil zetten naar het 
beachvolley. Daar zijn heel 
wat recreatieve mogelijkheden 
in. Wij willen daarin ook 
een aantal recreatieve 
competities aanbieden.
Ik zie dan ook meer en 
meer beachclubs ontstaan 
en een campagne ‘Start to 
beach’ kan daar alleen maar 
een positieve uitwerking op 
hebben. Trouwens, wie indoor 
beachvolley speelt, is ook 
verzekerd door de VVB. In 
Oost-Vlaanderen b.v. tellen we 
momenteel reeds 446 ploegjes 
en ik maak me sterk dat we 
ook in de andere provincies 
veel mensen een platform kunnen 
aanbieden waarin het beachvolley kan 
gedijen. Veel gemeentes helpen mee 
in de opbouw van beachterreinen. 
Zo tel ik in mijn buurt, in Ename 
b.v. liefst zeven terreinen en in 
Leupegem ook nog eens drie en dat 
op redelijk korte afstand van mekaar.”

Ook het aantal scheidsrechters 
gaat in dalende lijn…
“Momenteel is het in de reglementen 
bepaald dat er één scheidsrechter 
per ploeg verplicht is. Ik zie het 
niet zitten om dit af te schaffen. 
Maar we moeten de weg om 
scheidsrechter te worden eveneens 
laagdrempeliger maken. Moeten 
we de leeftijdsgrens veranderen? 
Moeten we scheidsrechters laten 
arbitreren tijdens recreantenmatchen 
gedurende de week? Hier moeten 
we eens over brainstormen. Dit 

is inderdaad een werkpunt.”

Misschien nog een werkpunt: bij 
de 18 stemgerechtigde leden op de 
bijzondere algemene vergadering 
zat geen enkele vrouw…Nochtans 
bestaat ongeveer 70% van de leden 
uit vrouwen.
(zucht) “Dat is inderdaad een 
probleem. In overheidsinstellingen 
kan je gemakkelijker tot  bepaalde 
quota komen, maar bij een vereniging 
die hoofdzakelijk uit vrijwilligers 
bestaat, kan je dat niet opleggen. 
Ik denk dat we bij onze provinciale 
comités hooguit één of twee vrouwen 
per provincie hebben. Interesseert 
zulke functie hen minder? Wie stelt 

zich kandidaat? Je kan dat niet in 
de statuten laten opnemen, maar we 
kunnen het wel trachten te activeren 
door een oproep te doen via de clubs 
of door op de algemene vergaderingen 
van de provincies een soortgelijke 
oproep te doen. Maar het is duidelijk 
dat – als je lid wordt van een comité 
– je een beetje afstand moet doen 
van het loutere clubgebeuren.”

Nog een probleem: de Belgische 
vertegenwoordiging in het CEV of 
FIVB…
“Klopt. Zeker als we – na het afscheid 
van Philip Berben en op termijn wellicht 
ook Willy Bruninx – in die instanties nog 
amper vertegenwoordigd zijn, terwijl 
onze nationale ploegen toch tegen de 
top aanschuren. De Oost-Europese 
landen hebben in het CEV de laatste 
jaren de teugels in handen genomen, 
terwijl de (Latijns)-Amerikaanse 

invloed duidelijk merkbaar is in 
het FIVB. Om in dat kringetje van 
topmensen binnen te geraken, 
moet er jaren werk van gemaakt 
worden. We kijken uit naar jongere, 
geïnteresseerde mensen, want als 
supervisors naar ons land komen, 
stellen ze vast dat onze organisaties 
hier voortreffelijk georganiseerd 
zijn. Dat moet toch ook in die 
internationale instanties doordringen.”

Hoe verloopt het intussen in eigen 
land met de samenwerking met de 
Liga?
“Om de zes weken hebben we een 
gezamenlijke vergadering, waarin we 
pogen om de zaken in goede zin te 

bewegen. De vraag is of de Liga 
haar kerntaken kan realiseren. 
Dat ze meer volley op tv 
helpen brengen, is natuurlijk  
prima, maar die wedstrijden 
mogen niet gespeeld worden 
voor (half)lege zalen.
We kwamen overeen dat 
de Liga de Champions Cup 
(vroeger Supercup genoemd) 
organiseert. We gaan naar 
een grotere commercialisatie. 
De competitie is nog altijd 
eigendom van de federatie, 
die de scheidsrechters levert 
en er is overleg met de 
wedstri jdcommissarissen. 
Maar het mag niet kunnen 
dat een aantal initiatieven aan 
de pers gemeld wordt zonder 
dat wij daar als federatie van 
op de hoogte gebracht zijn 

in het overleg. De samenwerking 
verloopt voortreffelijk al moeten we 
elkaar  nog beter leren aanvoelen.”

Wat wil de bondsvoorzitter binnen 
vier jaar absoluut gerealiseerd 
zien en wat ziet hij als zijn ultieme 
droom?
“De droom is natuurlijk om in 2020 een 
Belgische volleyploeg op de Spelen 
te hebben: de mannen, de vrouwen 
of het beachteam. Allemaal goed. 
Verder zou ik graag hebben dat het 
aantal clubs en het aantal leden binnen 
onze federatie blijft stijgen met de 
nationale ploegen als voortrekkers. En 
ik vind het een uitdaging om een aantal 
wijzigingen in het volleylandschap 
op een keurige wijze te realiseren.”

Tekst: Marcel Coppens
Foto’s: Bart Vandenbroucke

Voorzitter Jean-Paul de Buysscher
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Vlaams volley wil naar 2020 verder bouwen via een aantal pijlers

“In afwachting daarvan en op grond 
van een aantal simulaties hebben 
wij bijgevolg eind november op de 
jaarlijkse algemene vergadering van 
de VVB een budget voorgesteld, 
dat niet veel verschilt met dat 
voor 2016,” wist financieel 
bestuurder Luc Declercq alvast.

Guy Juwet en Geert De Dobbeleer 
lichtten op de bijzondere 
algemene vergadering een aantal 
doelstellingen toe voor de komende 
vier jaren. Een missie, zeg maar.
“Volley Vlaanderen wil de vernieuwde 
visie benadrukken rondom een 
aantal basispijlers. Wij streven naar 
innovaties via een aantal initiatieven, 
waarbij onze sport kan beoefend 
worden op een laagdrempelige en 
zeer toegankelijke wijze, met aandacht 
voor integratie van doelgroepen. Dat 
kan gebeuren via scholen, buurtwerk, 

“Innovatie, participatie, 
populariteit en goed bestuur”

Met 18 stemmen op 18 gaf de bijzondere algemene vergadering van de Vlaamse Volleybond 

eind oktober het mandaat aan haar verantwoordelijken om verder te onderhandelen met 

de Vlaamse overheid om het beleidsplan 2017-2020 te laten goedkeuren. Hoewel nog 

een aantal onderwerpen verder moesten uitgewerkt worden, gingen zij bijgevolg op 28 

november hun plan verdedigen en tegen 15 januari 2017 zal geweten zijn in hoeverre de 

erkenning aanvaard wordt en wat daarvan de financiële gevolgen zijn voor de federatie.

blinde vlekken op de volleykaart 
in Vlaanderen met projecten 
waarin geen voorkennis vereist is.
Ten tweede wil de federatie zorgen voor 
een nog betere samenwerking met en 
dienstverlening naar de aangesloten 
leden en clubs, waarbij een 
verhoogde participatie centraal staat.
Ten derde willen we dat onze 
topsportwerking, nationale teams 
én de talrijke provinciale, nationale 
en internationale events fungeren 
als hefboom om het volley een 
grotere populariteit te bezorgen.
Tenslotte onderschrijven wij, samen 
met onze ‘stakeholders’ de principes 
van goed bestuur, alsook van het 
medisch en verantwoord sporten.”

Sporttechnisch coördinator Geert 
de Dobbeleer wilde daar best nog 
enkele strategische doelstellingen bij 
concretiseren. “Het is onze ambitie 

om de kwaliteitsgraad van onze 
trainers te doen stijgen naar 52%. Per 
1000 leden willen wij één extra-trainer 
meer dankzij een verhoogd aantal 
bijscholingen en ook willen wij het 
huidige licentiesysteem verbeteren.
Qua ledenaantal hebben wij een 
zeer ambitieus plan dat moet 
leiden tot 62.000 spelende leden in 
Vlaanderen. Dat houdt in dat wij het 
aantal ‘drop outs’ willen tegen gaan. 
Ik zie ook o.a. in het recreatievolley, 
het zitvolley, het Start2beach, het 
Start2volley en het G-volley nog wel 
mogelijkheden om dit doel te bereiken.
Qua topsport vraagt Sport Vlaanderen 
niks meer of niks minder dan een 
plaats bij de top-8 op de Olympische 
Spelen in 2020. Maar dat laatste 
staat dan weer buiten het nieuwe 
decreet,” vulde Geert nog aan.

Tekst: Marcel Coppens
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Scheidsrechter word je niet zomaar. 
Scheidsrechters die tot de top zijn 
doorgedrongen zoals Arturo di 
Giacomo, hebben een lange weg 
afgelegd. Blitzcarrières zijn volledig 
uit den boze. Iedereen die voor het 
eerst het blauwe pak aantrekt, begint 
helemaal onderaan bij de jeugd, 
om dan langzaam op te klimmen 
naar de hogere regionen. Wat dat 
betreft is er een enorm verschil in 
gradatie: ook jij en ik kunnen een 
huisje tekenen, maar slechts af en 
toe wordt een Dali of een Picasso 
geboren. Blijft de prangende vraag 
waarom juist die ene man doorstoot 
naar de elite, terwijl tal van collega’s 
vruchteloos blijven ronddwalen in de 
anonimiteit van de provinciale sport.

1. LICHAMELIJKE FITHEID
Een voetbalscheidsrechter 
bijvoorbeeld legt tijdens een wedstrijd 
meer afstand af dan de spelers. Ook 
een volleybalreferee dient fysiek paraat 
te zijn; is het immers niet zo dat fysieke 
vermoeidheid zeer sterk hand in hand 
gaat met mentale vermoeidheid? En 
heeft een volleybalscheidsrechter 
deze eigenschap niet 100% nodig?

2. INTELLIGENTIE en 
BESLUITVAARDIGHEID

Een scheidsrechter moet snugger 
zijn. Hij moet aanvoelen, weten 
wat de gepaste, doeltreffende wijze 
van optreden is in een bepaalde 
sociale situatie. Hij is iemand met 
gezond verstand, met feeling 
voor een praktische aanpak.

Zogezegd

“Een goede scheidsrechter is een 
goede psycholoog”

In ons vorig nummer hadden we het al over de problemen en de 

valkuilen die een scheidsrechter bedreigen en die zowel vanuit de 

spelers, vanuit de ploegbegeleiding of vanuit het publiek kunnen komen.

Heel wat problemen kunnen nochtans vermeden worden als b.v. een aantal regels van het 

gezond verstand gehanteerd worden. Welke kwaliteiten moet een goede ref bezitten?

Een scheidsrechter moet  zijn 
zinnen goed bij elkaar houden. 
Show verkopen of  kwaad kijken 
zijn niet voldoende, hij moet ook 
in staat zijn vlug te denken en slim 
reageren. Ongetwijfeld dient hij een 
buitengewoon aanpassingsvermogen 
te bezitten. Op geen enkel ogenblik 
mag zijn waakzaamheid verslappen.
Het is zonder meer een feit dat de 

talentvolle scheidsrechter ook heel 
intelligent moet zijn. Waarmee we heus 
niet bedoelen dat elke scheidsrechter 
stante pede een universitaire cursus 
moet gaan volgen. Veeleer doelen we 
hier op vakmanschap om het arsenaal 
aan krijgslisten en valstrikken van de 
spelers te onderkennen, en op de 
capaciteit om er een passend antwoord 
op te geven. De scheidsrechter 
moet a.h.w. ‘spelintelligent’ zijn.

3. EMPATHIE
Van een scheidsrechter hoor je vaak 
beweren dat hij een goed psycholoog 
moet zijn. Een vlag die in dit geval 
vele ladingen dekt. Bedoeld wordt in 
feite dat de scheidsrechter zich moet 
kunnen inleven in de geest van het 
spel, en in de psyche van de spelers, 
dat hij m.a.w. empatisch moet zijn.

4. PERCEPTIE
Ook de scheidsrechter heeft slechts 
één paar ogen en kan dus niet altijd 
alles zien wat er precies gebeurt. 
Toch blijven er enorme individuele 
verschillen in perceptueel vermogen. 
Sommigen zien alleen de spelfase 
waarop ze gericht zijn. Meer bedreven 
waarnemers zijn in staat om een 
veel ruimer scala aan gegevens te 
registeren. Ze zijn a.h.w. zo sensitief 
voor stimuli, dat ze vrijwel alles zien 
wat zich ergens op het veld voordoet.
Samenvattend kunnen we stellen dat 
de scheidsrechter over een zekere 
mate van massapsychologie moet 
beschikken. De scheidsrechter kan 
incasseren, hij is psychisch stabiel. Hij 
is in staat om zijn kalmte en sereniteit 
te bewaren. Hij is discussievaardig, 
bekwaam om snel te reageren. Hij 
laat zich in hoofdzaak leiden door 
een interne ‘locus of control’, wat 
in meer alledaagse taal betekent 
dat hij de oorzaken van zijn gedrag 
veeleer bij zichzelf gaat zoeken.

Verzameld door Dany De Vriese
Foto: Bart Vandenbroucke

Arturo Di Giacomo
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EK 2017 

Red Dragons tegen Frankrijk, 
Nederland en Turkije

In Krakau werd geloot voor 
het EK volley mannen 2017.

De Red Dragons spelen tussen 
23 augustus en 3 september 
2017 in de industriestad Katowice 
tegen Europees kampioen 
Frankrijk, Nederland en Turkije.

Op de huidige CEV ranglijst staat 
Frankrijk als eerste genoteerd, België 
staat 8ste, Nederland 10de en Turkije 
15de. Op papier een haalbare kaart 
voor de ploeg van Vital Heynen om 
de volgende ronde te halen. De 
eerste van elke reeks is rechtstreeks 
geplaatst voor de kwartfinales. De 
nummers twee en drie uit de poules 
A en C kruisen mekaar, net als de 
tweedes en de derdes uit de poules B 
en C voor een plaats bij de laatste acht.
De laatste in elke reeks is uitgeschakeld.

De reeksen:
A - Gdansk: Polen, Servië, Finland, 
Estland.
B - Szczecin: Italië, Duitsland, 
Slovakije, Tsjechië.
C – Krakau: Rusland, Bulgarije, 
Slovenië, Spanje.
D – Katowice: Frankrijk, België, 
Nederland, Turkije.

Yellow Tigers in ‘poule des doods’

Yellow Tigers tegen Servië, 
Nederland en Tsjechië

In Bakoe, de hoofdstad van 
Azerbaidjan, gebeurde de lottrekking 
voor het EK vrouwen van 22 september 
tot 1 oktober 2017. Het EK vindt nl. 
plaats in Azerbaidjan en Georgië.
De Yellow Tigers treffen het 
hoegenaamd niet, want ze moeten al 
naar het verre Ganja – Göy Göl naar 
een olympisch sportcomplex in de 
Kaukasus van Azerbaidjan op 4020 
km van Brussel; daarenboven kregen 
ze zowaar de sterkste reeks van de 
vier toegewezen. Coach Gert vande 
Broek noemde het meteen naar 
voetbaltermen ‘de poule des doods’.
Tegenstanders zijn immers olympisch 
vice-kampioen Servië, Europees vice-
kampioen Nederland en Tsjechië. Om 
naar de kwartfinale door te stoten, 
moeten ze ofwel reekswinnaar 
worden, ofwel tweede of derde 
eindigen en dan winnen tegen de 
tweede of de derde van de B-groep 
(normaal gezien Kroatië of Wit-
Rusland). Ook hier is de laatste in 
de poule rechtstreeks uitgeschakeld.

De lottrekking:
A (Bakoe): Azerbaidjan, Duitsland, 
Polen, Hongarije.
B (Tbilisi): Georgië, Italië, Kroatië, 
Wit-Rusland.
C (Bakoe): Rusland, Turkije, 
Bulgarije, Oekraïne.
D (Ganja – Göy Göl): Servië, 

Nederland, België, Tsjechië.

Kwalificaties WK 2018

Mannen

Aan dit WK dat van 10/9 tot 30/9/2018 
door gaat in Italë en Bulgarije nemen 
24 teams deel. Vijf van Norceca, vier 
van Azië, drie van Afrika, twee van 
Zuid-Amerika en tien van Europa. 
In deze tien landen van Europa 
zitten wereldkampioen Polen en de 
organisatoren Italië en Bulgarije. 
De andere zeven Europese landen 
moeten zich als volgt kwalificeren 
: 36 landen worden onderverdeeld 
in zes poules van zes. De winnaar 
kwalificeert zich rechtstreeks, de 
tweedes spelen een Round Robin voor 
de overblijvende plaats. België speelt 
zijn poule in Slovenië met het gastland, 
Portugal, Letland, Israël en Georgië.

Vrouwen

Aan dit WK dat doorgaat in Japan, 
nemen zeven ploegen uit Norceca 
deel waaronder wereldkampioen 
USA, vijf ploegen uit Azië waaronder 
organisator Japan, twee uit Afrika, 
twee uit Zuid-Amerika en acht uit 
Europa. Ook hier zijn er in Europa zes 
poules van zes waarbij de winnaar 
zich rechtstreeks kwalificeert voor het 
WK. De tweedes spelen een Round 
Robin voor de twee overblijvende 
plaatsen. België organiseert van 30/5 
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tot 4/6/2017 een poule in 
Kortrijk  met Italië, Wit-
Rusland, Spanje, Letland 
en Bosnië-Herzegovina.

Europese bekers

Begin december beginnen 
de Europese Cups op 
volle toeren te draaien. 
Er is heel wat gewijzigd 
in de competitieformules. 
Daarom zetten we 
even alles op een rijtje.

Champions League

* Om niemand à priori 
uit te sluiten werden 
verschillende voorrondes 
georganseerd om 
buiten de twaalf ploegen 
die rechtstreeks 
gekwalificeerd waren 
voor de vierde ronde 
nog acht ploegen toe 
te laten. De ploegen 
die zich bij de mannen via de 
derde ronde kwalificeerden voor de 
poulefase met vier waren : Belgorod, 
Perugia, Arkas Izmir, Belchatow, 
Friedrichshaven, Maaseik,  Ljubljana  
en  Dukla Liberec. Zij werden samen 
met de twaalf onderverdeeld in vijf 
poules van vier. De wedstrijden 
starten hier op 6/12. Indien de 
organisator van de finale eerste of 
tweede eindigt, gaan de nummers 1 
en 2 van elke poule + de beste drie 
derdes door naar de play-offs met 12.

* Bij de vrouwen waren er minder 
ploegen ingeschreven. Hier waren ook 
twaalf ploegen rechtstreeks geplaatst 
voor de poulefase. Via de vorige 
ronde kwamen er nog vier bij: namelijk 
Eczacibasi, Gornicza, Modena en 
Krasnodar. Zo kregen we vier poules 
van vier. Hierna volgt geen play-off 
met 12 maar alleen één met zes. 
Vermits de organisator rechtstreeks 
geplaatst is voor de finale valt in 
deze play-offs normaal de slechtste 
tweede weg, tenzij de organisator 
niet bij de eerste twee eindigt, 
dan vallen er twee tweedes weg.

CEV Cup

* Een vrij complexe competitieformule 
bij de mannen. 29 teams schreven 

zich in, waarvan er 11 rechtstreeks 
naar de 1/16de finale gingen. De 
overblijvende 18 teams spelen samen 
met de 8 verliezers van de tweede 
ronde van de CL in rechtstreekse 
uitschakeling vanaf 6/12 voor 13 
plaatsen in de 1/16de finale. De overige 
8 plaatsen gaan naar de verliezers 
van de derde ronde van de CL.

* Nog ietsje ingewikkelder bij de 
vrouwen. 22 teams schreven zich in 
waarvan er 8 rechtstreeks naar de 
1/16de finales gaan, die starten op 
3/1/2017. De overblijvende 4 teams 
spelen samen met de 2 verliezers 
van de eerste ronde van de CL vanaf 
13/12 voor 8 plaatsen in de 1/16de 
finale. Hierbij komen dan nog de 8 
verliezers van de tweede ronde van 
de CL. We hebben dus 24 ploegen 
in deze 1/16de finale waarvan er 
12 doorgaan. Hierbij komen in de 
achtste finale de vier verliezers 
van de derde ronde van de CL.

Challenge Cup

Er is geen binding meer tussen 
de Challenge Cup en de CEV 
Cup. De ingeschreven ploegen 
spelen dus via rechtstreekse 
uitschakeling tot de finale.

Beachvolley

Verrassing in Nederland bij de 
melding dat Manon Nummerdor-
Flier kiest voor het beachvolley in 
een poging om voor het eerst aan de 
Olympische Spelen deel te nemen 
in Tokio 2020. Zij vormt hiervoor duo 
met de ervaren Marleen van Iersel.

Onze Belgen in het buitenland

Frankrijk

* Bij de vrouwen heeft 
landskampioen St.-Raphael van 
Liesbet Vindevoghel zijn start 
compleet gemist. Van de eerste zes 
wedstrijden werden er vijf verloren, 
drie weliswaar met 3 – 2. St.-Raphael 
staat daardoor tiende met 6 pt. 
Paris St.-Cloud van Maud Catry 
en Aziliz Divoux doet het ook niet 
echt schitterend. Met drie zeges 
en drie nederlagen staat het team 
van Stijn Morand met  8pt samen 
met Quimper en Evreux vlak voor 
St.-Raphael. Mulhouse van Angie 
Bland heeft 9 pt, maar een wedstrijd 
minder gespeeld en Nantes van Els 
Vandesteene heeft 11 pt. Béziers staat 
ongeslagen aan de leiding met 18pt.

* Bij de mannen staat Spacer’s 

Simon Van De Voorde
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Toulouse van Bram Van den Dries 
na zes wedstrijden met 11pt op een 
vierde plaats. Bram was al enkele 
keren topschutter van zijn ploeg. Nice 
van Jelle Ribbens staat achtste met  
8pt en Nantes van  Seppe Baetens 
negende met 7pt. Montpellier 
staat ongeslagen aan de leiding.

Duitsland

* Bij de vrouwen staat 
Dresden van Dominika Strumilo en 
Valérie Courtois na zes wedstrijden 
met 14pt op een derde plaats.

* Bij de mannen staat 
Friedrichshafen van 
Tomas Rousseaux en 
trainer Vital Heynen 
na zes wedstrijden 
met 14pt samen 
met Düren op een 
derde plaats. Berlin is 
voorlopig ongeslagen. 
F r i e d r i c h s h a f e n 
plaatste zich alvast 
voor de finale van 
de Duitse beker.

Turkije

Na zes wedstrijden  
staat Vakifbank 
ongeslagen aan de 
leiding. De topper in 
Eczacibasi werd met  
2 – 3 gewonnen. Bursa 
van Jan De Brandt  
leed op de vijfde 
speeldag zijn eerste 
nederlaag thuis tegen 
Fenerbahce. Na zes 
speeldagen staat Bursa 
met vijf overwinningen 
op een derde plaats. 
Galatasaray rukt na zijn overtuigende 
1 – 3 overwinning bij Besiktas (25-
20, 17-25, 12-25, 16-25) met vier 
overwinningen stilaan op naar de 
bovenste regionen. In de confrontatie 
van haar team met Lise Van Hecke en 
Hélène Rousseaux kwam Charlotte 
Leys (enkelblessure) niet tot spelen. 
Besiktas vertoeft met slechts twee 
overwinningen in de lagere regionen 

Polen

* Bij de vrouwen staat 
Budowlani Lodz, bij wie Kaja 

Grobelna al enkele malen in het 
‘Dreamteam’ van de speeldag 
verkozen werd, na zeven speeldagen 
met 20pt  samen met Chemic Police 
ongeslagen aan de leiding. Dabrowa 
Gornicza van Dominika Sobolska 
staat met 13 pt op een gedeelde vierde 
plaats. Haar ploeg verloor drie punten 
omdat ze Sobolska verkeerdelijk als 
Poolse opstelde, waardoor het aantal 
toegestane buitenlandse speelsters 
overschreden werd, vermits Dominika 
lid is van de Yellow Tigers. Sopot 
van Karolina Goliat staat met 8pt 
op een gedeelde achtste plaats.

* Na tien speeldagen staat 

Kedzierzyn – Közle van Sam Deroo 
eerste met 26pt op vier punten 
gevolgd door Belchatow en Resovia. 
Katowice van Gert Van Walle staat op 
een gedeelde achtste plaats met 14pt.

Italië

* Na twaalf speeldagen staat 
Civitanova met 31 pt aan de leiding 
voor Trentino van Simon Van de 
Voorde met 29pt. Modena is derde 
met 28pt. Verona van François 
Lecat volgt samen met Monza 
van Pieter Verhees met 19 pt op 

een gedeelde zesde plaats. Kevin 
Klinkenberg staat met Topvolley 
Latina met 9pt samen met Milano 
op een gedeelde laatste plaats.

* Monza van Freya 
Aelbrecht en Modena van Laura 
Heyrman hebben allebei 6pt na 
zes wedstrijden. Bergamo staat 
met 18pt aan de leiding maar heeft 
wel een wedstrijd meer gespeeld.

Roemenië

* Na negen speeldagen staat 
Matthias Valkiers met zijn ploeg 
Zalau aan de leiding in de Roemeense 

competitie met even veel punten 
als Geladi en Steau Boekarest.

Slovenië

* Ook Ilka Van de Vyver staat 
met haar ploeg Calcit Ljubljana na 
zeven speeldagen alleen aan de leiding 
in de Sloveense competitie, nadat ze 
amper één setverlies liet noteren.

Tekst: Fernand Walder
Foto’s: LiuJo Nordmeccanica 
Modena, Trentino Volley Srl

Laura Heyrman
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Het verhaal van de voorzitter

Waarom voorzitter bij een 
volleybalclub
Voorzitster Nathalie Paternotte is op 
haar 16de  zelf begonnen met volleybal.

‘Door mijn opleiding als leerkracht 
LO ben ik in Davost training 
beginnen geven en zo hebben we 
samen met Ward toen de jeugd 
uitgebreid tot wat ze nu nog steeds is. 

Door mijn werk als zelfstandige 
kinesitherapeute, ben ik er een tijdje 
tussen uit geweest. Maar toen kwam 
mijn nichtje Louise, die zelf ook 
speelster is bij Davost, met de vraag 
om een nieuw bestuur te vormen, 
want het bestuur dat de fakkel van 
Ward had overgenomen, wou er mee 
stoppen. Ik heb haar toen als antwoord 
gegeven “ Vraag het aan Ward en als 
hij ‘ja’ zegt, dan doe ik mee. Eerst ben 
ik dan gestart als penningmeester 
en enkele jaren later, kwam Ward 
met de vraag of ik voorzitster wou 
zijn. Eigenlijk had hij het moeten 
zijn, maar die speech ieder jaar op 

Club in de Kijker

Dames Volleybal St-Truiden

“Fantastisch om zo veel jeugd te 
zien genieten van hun sport”

Davost uit Sint-Truiden heeft  een label in het Jeugdsportfonds behaald 

in het voorbije seizoen. De typische vrouwenclub met 14 ploegen in hun 

organisatie wou met plezier haar werking onderstrepen als  ‘Club in de Kijker’.

Secretaris Ward Nijskens en voorzitster Nathalie Paternotte namen 

de handschoen op om een beeld van de club te schetsen.
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‘Ik speel graag volley omdat 

ik het leuk vind om in een team te 
spelen met vriendinnen,’ 
‘Bij Davost is het tof omdat mijn 
vriendinnen er spelen en dat het 
enkel meisjes zijn.’
‘Het leukste zijn de zomer- en 
winterstages. Dan logeren we 
ergens en doen we toffe dingen 
naast het volleyballen.’ 

‘Mijn superfavorieten zijn de Yellow 
Tigers en vooral Britt Herbots omdat 
haar jongere zus bij Davost speelt!’ 

‘Mijn grote droom 
is een Yellow Tiger 
worden en zo tegen 
andere landen 
spelen.’ 

Lauren,  12 jaar     

‘Ik vind het fijn om volleybal 
te spelen samen met al mijn 
vrienden. Daarom speel ik 
volleybal.’
‘Ik speel bij Davost omdat mijn zus 
er ook al speelde.’

’Het leukst vind ik de stages. Ze 
zijn erg amusant en je leert er veel 
bij.’ 

‘Mijn superdroom 
in het volleybal is 
ooit bij de Yellow 
Tigers te spelen.’

Helena,  14 jaar               

‘Ik speel graag volley omdat 
het een teamsport is en ideaal voor 

meisjes .’ 
‘Ik speel hier bij Davost omdat het 

de enige club is in Sint-Truiden.’
‘Het leukste zijn de trainingen en de 

wedstrijden.’
 

‘De tofste in de club is ongetwijfeld 
Ward!’ 

 
‘Frauke 

Dirickx van de 
Yellow Tigers 
is mijn echte 

superfavoriet.’

Sara,  14 jaar

de BBQ, dat is niets voor Ward.‘

Heb je zelf het spel gespeeld?
‘Ik ben pas beginnen volleyballen op 
mijn 16de door een vriendin die mij 
meevroeg. Door mijn opleiding in de 

lichamelijke opvoeding ben ik op mijn 
18de dan stilaan beginnen training 
geven aan de meisjes die enkele 
jaren jonger waren dan ik.. Zo heb 
ik de club mee helpen uitbreiden.

Ik heb zelf in competitie gespeeld 
tot mijn 25ste. Aansluitend startte ik 
dan met training geven, omdat het 
allemaal te moeilijk te combineren was 
met mijn werk als kinesitherapeute. 
Enkele jaren later ben ik ook gestopt 
met training geven omdat ik als 
kinesitherapeute mee ging met de 
basketbalploeg van Sint-Truiden.’

Is er een intrinsieke motivatie 
aanwezig?
‘Het is door mijn nichtje Louise, 
die begon met  volleybal dat ik 
opnieuw  mijn engagement met de 
club ben aangegaan. En zo werd ik 
voorzitster omdat er binnen onze club 
niemand anders deze ambitie had. 

Ik vind het fantastisch om zoveel jeugd 
te zien genieten van het volleybal.’

De ‘onzichtbare’ onmisbare kracht 
in het clubleven

‘Daar hebben we niet lang over moeten 
twijfelen, dat is Ward Nijskens, onze 
secretaris van de club.  Hij is zeker 
niet de onzichtbare kracht binnen 
de club, maar zeker en vast wel de 
onmisbare kracht binnen de club!
Ward weet alles van de club.  Hij is 
de enige binnen de club die al zijn 
leden bij naam kent.  Hij kent van 

‘De continuïteit, 40 
jaar lang, is voor ons 
de mooiste gelukte 
uitdaging in onze 

clubwerking.’

alle activiteiten en alle matchen elk 
detail.  Hij is van het ganse reilen 
en zeilen van de club op de hoogte.  
Op dit moment telt ons bestuur een 
11-tal leden en ieder draagt zijn 
steentje wel bij, maar we hebben 
allemaal aansturing nodig van 
Ward.  Als er ergens problemen 
zijn die moeten opgelost worden, 
dan zal Ward de eerste zijn die 
men belt en hij zal altijd zorgen dat 
de problemen opgelost worden 
binnen de mate van het mogelijke.
Ward vindt dat elke meisje/dame in 
de buurt van Sint-Truiden de kans 
moet hebben om de volleybalsport 
te leren kennen.  Hij heeft een 
aantal jaren geleden, na een 
tussenpauze van enkele jaren, 
de club terug overgenomen.  Het 
toenmalige bestuur wou er namelijk 
mee ophouden en de club dreigde 
te worden ontbonden.  Ward heeft 
toen opnieuw zijn hart laten spreken 
en heeft de touwtjes weer in handen 
genomen.  Hij heeft opnieuw een ploeg 
rond hem gebouwd om hem daar in 
bij te staan.  Zo was het voortbestaan 
van onze club opnieuw verzekerd.’

De mooiste gelukte uitdaging

‘Dit jaar bestaan we 40 jaar als club.  
Ooit, ongeveer 25 jaar geleden, 
waren we gewoon een club met 

één ploeg.  Geleidelijk aan werd 
de club uitgebouwd met een mooie 
jeugdwerking, waarvan we nu nog 
steeds de vruchten van dragen en die 
elk seizoen nog verder uitbreidt.  Op dit 
moment tellen we acht jeugdploegen!
 Deze continuïteit binnen een club is 
niet voor de hand liggend en is dus voor 
ons wel de mooiste gelukte uitdaging 
die we samen bereikt hebben.’

‘De enige droom 
is misschien 

het vinden van 
steeds voldoende 

vrijwilligers.’
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Dé droom van de club

‘We hebben geen grootse dromen 
te verwezenlijken.  We zijn een 
eenvoudige vereniging die geen grote 
dromen nodig heeft.  We groeien nog 
elk jaar, we zouden graag zo blijven 
verder doen, dat is eigenlijk onze 
enige droom.  De enige droom die we 

misschien nog willen verwezenlijken, 
is het vinden van voldoende 
vrijwilligers binnen onze club.  Het 
ontbreekt ons vaak nog aan voldoende 
mensen om al onze activiteiten tot 
een goed einde te kunnen brengen.  
Dit seizoen zijn we ook opnieuw 
begonnen met multimove, 
de bewegingsschool voor de 

Dames Volleybal St-Truiden

allerkleinsten onder ons. Hopelijk 
kunnen we ook hiervan weer een 
succes maken binnen onze club!’

Verzameld door Luc De Leenheer
Foto’s: Davost
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