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Feesjeu… met Geert, met Wout, met…?

Februari is in het volley steeds bekermaand. Dat is dit 
jaar niet anders en dus vinden jullie in dit nummer de 
voorspellingen van alle deelnemende ploegen. Maar 
we gingen ook op zoek naar een aantal memorabele 
bekerfinales uit het verleden. Enkele zaten vast gegrift in 
het geheugen van de redactieleden van Volleymagazine.
Andere historische momenten kwamen uit het geheugen 
bij bestuurders van deelnemende finalisten. En overal 
was er één constante: het eindigde telkens op een feestje.
Feestje omdat er voor meer dan 10.000 kijkers gespeeld 
wordt in het Antwerpse Sportpaleis. Feestje omwille van 
de unieke sfeer bij zulke finales. Organisator Geert De 
Dobbeleer zorgt ook dit jaar weer voor een aangepaste 
interactie met het publiek. Vanaf het moment dat de 
toeschouwers het Sportpaleis binnenkomen, moeten 
ze voelen dat hier iets speciaals op hen wacht, is zijn 
motto. Neen, geen match voor BV’s dit jaar. Maar wel 
aangename momenten op het ogenblik dat de beleving 
even wegvalt voor hetgeen op het terrein gebeurt. 
Jullie zagen al wel de beelden van twee mensen die naast 
mekaar zitten, in beeld komen en ofwel mekaar kussen, 
ofwel een dansje met mekaar uitvoeren of een luchtgitaar 
bespelen. Lachen geblazen! Eén van de attracties van 
deze editie wordt het optreden van de Soul Brothers! 
Feestje voor de dames in het publiek, met misschien 
zelfs wel een Valentijnsgeurtje. 
Andere nieuwigheden op sportief gebied. Niet alleen 
worden de meest verdienstelijke clubs met jeugd op het 
podium geroepen, maar je zal ook kunnen kijken naar 
het zitvolley, een actie in het kader van het G-volley dat 
steeds meer belangstelling wekt. En jongeren kunnen 
zich wagen aan smashvolley. Misschien krijgen ze wel de 
smaak te pakken!
Hou verder de verlichting en de LED-schermen in de 
gaten. Niet alleen bij de voorstelling van de ploegen. 
En dat alles vlot kan verlopen, danken we aan de meer 
dan 300 vrijwilligers en medewerkers, die het feestje 
helpen opzetten.
En na de matchen is er natuurlijk ook nu weer die 
constante: een feestje! Het zou zelfs kunnen met een 
Wout Wijsmans in spelersplunje, want hij staat weer 
scherp na heel veel zweten op en het oefenterrein. 
Alleen benieuwd of er dan een ‘Tournée minérale’ volgt! 
Feest ze!

Marcel Coppens
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Zijn eerste finale tegen Averbode 
(2009) staat op het netvlies van Maan 
gebrand. “Door de ommezwaai van 
0-2 naar 3-2. De Braziliaan Aranha 
en de Portugees Lopes mochten 
starten. Ik greep mijn kans in de 
derde set. Ik plaatste ook het 
winnende blok op de Macedonische 
krachtpatser Simovski.”
Een jaar later pakten de Pajotten 
uit Lennik uit met de Kameroener 
Wounembaina, de Nederlandse 
spelverdeler Van Gendt en 
hoofdaanvaller Dominguez. “Bij ons 
goochelde Yannick Van Harskamp 
aan de pass voor winst: 3-1.”
Dan moest Maan een jaartje 
overslaan: 3-2 voor Roeselare in 
Antwerpen. “Lennik lag ons blijkbaar 
het best: 3-0 in 2012. Wounembaina 
speelde dan bij ons. Wij konden 
Tony Krolis afstoppen. Het was de 
laatste spetter van Vital Heynen.”
Stevige openingswinst in 2013, 
onder hoede van headcoach Brecht 
Van Kerckhove, leverde geen zege 
op tegen Roeselare. “Vreemd, omdat 
we zo goed van start gingen. Maar 
Roeselare reageerde onstuitbaar.”

Magere jaren

“Tja, daarna had Maaseik het gehad 
met de beker. We werden een keer 
pijnlijk gewipt door Haasrode. Daarna 
speelde Antwerpen voor boeman. 
Met Jorna, Moreau, Van Harskamp 
en Van Walle aan de overkant van 
het net. We liepen ook finales van 
de play-offs mis. De club vond niet 
meer de juiste balans tussen het 
team en de aangeworven coaches.”
Is het de grote verdienste van 

Jelte Maan over de bekerfinale 2017

“Ik win graag tegen 
vriend Hendrik”

Maaseik-kapitein Jelte Maan werkt bij Noliko Maaseik zijn negende seizoen af. Hij speelde 

zijn eerste bekerfinale tegen Averbode. Daarna volgden nog vier klassiekers. “Drie keer 

gewonnen, twee keer verloren.” Belangrijker wellicht is het nakende vaderschap? “Ja, mijn 

vrouw zal bevallen op 4 februari. Mooi getimed. Net tussen onze CL-match in Istanboel en de 

bekerfinale. Maar van zo’n datum kan je nooit zeker zijn. Natuurlijk wil ik de geboorte niet missen.”

technisch directeur Wout Wijsmans 
en nieuwe coach Daniel Castellani, 
dat de spiraal is omgebogen? Jelte 
Maan: “Dat staat buiten kijf. Wout 
en Daniel hebben feeling voor wat 

belangrijk is in deze sport. Daniel 
is de man met de toverstok, hij 
heeft een heel open relatie met zijn 
spelersgroep. (lacht) De Argentijn is 
zelfs minder streng dan Vital Heynen.” 

Op neutraal terrein

Maaseik won onlangs thuis tegen 
Istanboel BBSK (CL), klopte 
Roeselare en VCL Aalst. “Te danken 
aan onze attitude hoe we op het veld 
staan, ook de bereidheid om voor 
elkaar oplossingen te bedenken.”

De bekerfinale wordt afgewerkt op 
neutraal terrein. “Net daarom wil ik me 
niet blindstaren op onze recente 3-0 
tegen de kampioen. ‘Het zal opnieuw 
wel loslopen’, dat is niet de goede 

instelling. Wel is het zo wat wij heel 
veel kans maken. Véél meer kans 
dan in de vorige troebele seizoenen.”
Jelte Maan wil graag winnen tegen 
vriend Hendrik Tuerlinckx. Die heeft 
infiltraties nodig in de schouder. “We 
doen sporadisch een belletje naar 
elkaar. We vierden al Nieuwjaar 
samen. Hij zetelt met mezelf, Sam 
Deroo en Frank Depestele in de 
nieuwe players council van de 
Liga: de spelersraad. Wij broeden 
op ideeën, hoe het kampioenschap 
spannender kan verlopen.”

Statistiek

* Maaseik speelt zijn vierentwintigste 
finale. De club triomfeerde veertien 
maal in drieëntwintig edities. 
* Aantal zeges (14 op 23): tegen 
Torhout (2), Zellik (1), Zonhoven 
(1), Antwerpen (1), Averbode (3), 
Menen (1), (Asse)-Lennik (2). En 3 

tegen Roeselare: 2001, 2004 en 2008. 
* Nederlagen (9 op 23): tegen 
Roeselare (5), Kortrijk (1), Torhout 
(1), Lennik (1) en Zonhoven (1). 
* De laatste bekerzege tegen Roeselare 
dateert van negen jaar geleden. 
* Maaseik won zijn laatste finale 
in 2012 tegen Asse-Lennik. 
* Bijzonderheid: Maaseik 
speelt voor het eerst de finale 
in het Antwerps Sportpaleis. 

Tekst: Leo Peeters
Foto: Bart Vandenbroucke

Jelte Maan
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“Onze laatste twee finales, tegen 
Antwerpen in 2014 (verrassende 
2-3-nederlaag) en 2016 (3-0 voor ons) 
hadden een beklijvend verloop”, aldus 
Tuerlinckx. “Het was grote propaganda 
voor de volleybalsport. Tussen 12.000 
en 14.000 toeschouwers. Schitterend 
voor een sport die dat ook verdient.”

In 2014 liep het mis na een 
onwaarschijnlijke 26-28 in 
de tiebreak. Met een reeks 
matchballen? 
“Gelukkig heeft het bestuur dat goed 
opgevangen. Geen boze reacties. 
Sport is soms wreed en onrechtvaardig. 
Maar de verslagenheid maakte snel 
plaats voor nieuw optimisme. In 2016 
waren we opnieuw de torenhoge 
favoriet. Antwerpen had Maaseik 
uitgeschakeld. Een klapstuk. En 
ja, soms spoken die beelden van 

Hendrik Tuerlinckx over bekerfinale 2017

“Stevige confrontatie met 
maatje Jelte” 

Hoofdaanvaller Hendrik Tuerlinckx was betrokken partij in vier van negen bekerzeges 

voor Knack Roeselare. De Belgische landskampioen en regerende bekerwinnaar 

is voor de tweede keer present in het Antwerpse Sportpaleis na de verhuis van 

de Lotto Arena naar de legendarische Sportpaleistempel vanaf editie 2015.

2014 dan door het hoofd. Ik besefte 
dat we onze reputatie eer moesten 
aandoen. We zijn in dat opzet 
geslaagd na een mooie finale.”

Roeselare kent het Sportpaleis, 
speelt er voor de tweede maal. Is 
dat een voordeel? 
“Neen ik denk het niet. Als je daar 
moet spelen, met een piepjonge 
ploeg is het misschien anders. 
Maar geen probleem voor Noliko: 
Maaseik kan belangrijke matchen 
aan, heeft al vele watertjes 
doorzwommen. Paleis of geen Paleis, 
dat zal weinig verschil maken.”

Welke factoren geven op zo’n dag 
volgens jou de doorslag? 
“Voor mij de gedrevenheid om te 
winnen. Een extra-motivatie, denk ik 
toch, heeft niemand nodig. Iedereen 

wil die beker pakken. In 
combinatie met een goede 
benadering van de immense 
winning-druk. Profiteer dus 
van elk moment van rust, zeg 
ik de maats. Hoe schaars 
die momenten ook zijn. Rust 
schept milliseconden om 
‘klaar’ te zien. Om ook, indien 
nodig, de juiste reactie op 
gang te brengen. Niemand in 
mijn team mag dus vergeten, 
wat zijn opdrachten zijn.”

Vergt zo’n finale een andere 
voorbereiding dan een 
match in de EuroMillions 
Volley League?
“Ja, voor zo’n finale moet 
de analyse echt-echt-echt 
perfect zijn. Omdat de finale 
een ander belang heeft. In 
de competitie hebben we 
nog de play-offs en eventuele 

titelfinales om het onderste uit de kan 
te halen. Nu moet het in één keer 
gebeuren. Ik hoop fysiek (schouder) 
helemaal in orde te zijn. En ja, ik zou 
graag Jelte Maan kloppen. Met hem 
heb ik een hele goeie band. (lacht) 
Dat hij met ons gaat meevieren, als 
wij winnen, dat verwacht ik wel niet.”

Ik maak een klein zijsprongetje: 
hoe kijk je tegen de nationale ploeg 
aan?
“Of ik wil meedraaien in het 
zomerprogramma houd ik in beraad. 
Ons eerste dochtertje Gloria is 
geboren. Dat verandert toch één en 
ander. Anderzijds is er de lichamelijke 
belasting na een zwaar zaalseizoen. 
Ik wil duidelijk zijn: ik sta open voor 
de Red Dragons en de World League 
2017 en het EK in Polen. Ik ben 
aan het nadenken hoe ik met dat 
hoofdstuk van de nationale ploeg 
verder wil omgaan. Over enkele 
weken weten jullie zeker meer.”
 
Statistiek
* Roeselare speelt haar 
vijftiende finale. De club won 
negen maal in veertien edities. 
* Aantal zeges (9 op 14): tegen (Asse)-
Lennik (3), Maaseik (5), Antwerpen 
(1). De vijf zeges tegen Maaseik: 
1990, 1994, 2006, 2011 en 2013. 
* Nederlagen (5 op 14): tegen 
(Asse)-Lennik (1), Maaseik 
(3), Antwerpen (1). De laatste 
bekernederlaag tegen Maaseik: 2008. 
De laatste bekerzege dateert 
van 2016 tegen Antwerpen. 
* Bijzonderheid: beide rivalen blikken 
elkaar voor de negende keer in de ogen.
 

Tekst: Leo PEETERS
Foto: Bart VandenbrouckeHendrik Tuerlinckx
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“Als ik me goed herinner, heb ik in 
2009 niet of amper gespeeld wegens 
een blessure,” meldt Jasmine die haar 
jeugdopleiding bij VDK Gent kreeg. 
“Dat de bekerfinale opnieuw tegen 
Gent is, vind ik wel leuk, maar niet echt 
speciaal. Ik ken daar nog wel enkele 
mensen, maar de meesten toch niet 
meer. Ik ga er ook nog graag naartoe, 
maar ik ben zeker niet nerveus 
als we tegen hen moeten spelen.”
Toch wil Jasmien de bekerfinale 
tegen VDK Gent niet als 
een ‘makkie’ beschouwen.
“We deelden ze in de recente 
competitiematch wel een tik uit door 
met 0-3 te winnen, in een wedstrijd 
waarin ze absoluut iets hadden willen 
halen. Al moet ik toegeven dat ze 
gedurende twee sets lang niet slecht 
acteerden. Ze zijn erop gebrand om 
in de beker te stunten. Ze kunnen 
ook nog wel een beter niveau halen 
als in die competitiematch, maar 
wij ook. Blokkerend bijvoorbeeld of 
minder storende foutjes maken in de 
afwerking. In het vrouwenvolley kan je 
één set compleet onderuit gaan en er 
toch opnieuw staan in de volgende.”
Beide ploegen hebben ook al ervaring 
om in het Sportpaleis te spelen.
“Klopt. Maar daar mogen spelen, 
vind ik toch altijd nog iets speciaals. 
Helemaal anders dan in onze eigen 
zaal. Veel meer toeschouwers ook. 
Iedereen heeft dan ook echt veel 
‘goesting’ om daar te mogen aantreden. 
Het kan echt een spannend matchke 
worden. Maar ik wil zelf natuurlijk aan 
mijn vijf bekers op een rij geraken.”
Asterix trekt in  het begin van 
de bekerweek nog wel op 
Europese verplaatsing naar Vasas 
Boedapest. Toch geen nadeel? 
“Nee. Integendeel. Wij beschouwen 

Jasmien Biebauw won de beker bij drie verschillende clubs

“Ik wil er vijf op een rij”

In de actuele bekergeschiedenis mag je de 26-jarige Jasmien Biebauw absoluut 

omschrijven als een fenomeen. Wie van de huidige spelersgeneratie kan er immers prat 

op gaan dat ze de beker van België won bij drie verschillende clubs? Jasmien deed het: in 

2009 bij VDK Gent, in 2013 met Oudegem en in 2014, 2015 en 2016 bij Asterix. “Ik ga zondag 

dan ook voor vijf bekers op een rij,” grinnikt de spelverdeelster van Asterix Avo Beveren.

het zelfs als een ideale voorbereiding 
om in die week te mogen spelen tegen 
een sterke ploeg. Bij de studenten 
in onze ploeg zijn de examens 
voorbij, zodat we ons eigenlijk in 
alle rust kunnen voorbereiden op 
de bekerfinale en zelfs tijd hebben 

om uit te rusten. We willen trouwens 
ook in die Europese beker nog wel 
verder geraken. Als je ziet hoe we 
redelijk vlot van Mulhouse wonnen 
en die staan momenteel aan de 
leiding in de Franse competitie, dan 
moeten we ons in Boedapest kunnen 
kwalificeren om tegen een Turkse 
of Griekse ploeg uit te komen in de 
kwartfinale van de Challenge Cup.
En natuurlijk willen we ook in eigen 
land de dubbel. Het staat niet vast 
tegen wie we de play-off-finale zullen 
spelen: Gent, Oudegem of Charleroi. 
Ik heb zeker geen specifieke voorkeur.”
Nadien volgt voor Jasmien nog 
een zware zomercampagne met de 
nationale ploeg. “Ik ben aan een 

goed seizoen bezig en ik wil die lijn 
doortrekken bij de Yellow Tigers. 
Het is er net nog iets anders dan 
op clubniveau en Ilka Van de Vyver 
gaat daar iets vlotter mee om, zodat 
ik me dikwijls moet beperken tot 
invalbeurten. Maar ik wil wel strijden om 

een basisplaats. We zien wel hoe het 
staat als ze terugkomt. Op dit moment 
gaat het voor de spelverdelersplaats 
tussen ons beiden, maar misschien 
al vanaf volgend jaar zou er wel eens 
concurrentie kunnen opduiken van 
jongere speelsters. Maar logisch ook, 
want ik ga zeker niet zo lang blijven 
spelen als Frauke Dirickx. Wie ik er 
eventueel zie bijkomen? Elise Van 
Sas (Oudegem) zou wel kunnen, 
terwijl in onze ploeg Charlotte Coppin 
veel progressie maakt. We zien wel 
hoe ze verder groeien in hun job.”

Tekst: Marcel Coppens
Foto: CEV

Jasmien Biebauw
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“De kansen liggen open”, 
beweert De Clercq. “Zeker 
op zo’n speciale dag. Dat het 
voor zoveel volk is, motiveert 
mij. Het zal er niet alleen op 
aankomen wie het beste kan 
volleyballen, maar ook wie 
het meest rustig kan blijven in 
de unieke omstandigheden. 
Ik ben er zeker van dat wij 
er zullen staan. Zij zijn nog 
niet van ons af. De kleine 
foutjes moeten er nog uit. 
En als wij als ploeg kunnen 
spelen, kunnen wij iets 
doen. Al zijn zij natuurlijk 
favoriet. Wij overnachten 
ook in Antwerpen en hebben 
positieve ervaringen met 
afzondering op het toernooi 
van Frasnes en Europees.”

Voor Nico De Clercq is er 
een extra pigment aan de 
finale omdat hij ooit vier jaar assistent-
trainer was bij Gert Vande Broek.

“Het blijft speciaal om tegen Gert 
te coachen. Zelfs al zat ik met 
Michelbeke al eens in deze situatie. 
Met die underdog hebben wij het toen 
Asterix trouwens moeilijker gemaakt 
dan verwacht. Ik moet wel zeggen dat 
Gert mij heeft leren wandelen, maar 
dat ik toch zelf heb moeten leren 
lopen, om beeldspraak te gebruiken.”

Op 28 januari stonden beide finalisten 
recent nog tegenover elkaar in de 
competitie. Asterix Avo Beveren 
won toen met 0-3 (22-25, 22-25, 17-

VDK Gent-coach Nico De Clercq vindt dat kansen open liggen

“Op zo’n speciale dag kan alles”

VDK Gent Dames had bij het begin van het seizoen het halen van de bekerfinale als één 

van zijn hoofddoelstellingen gemaakt. Vorig seizoen werd het immers uit de finale gehouden 

door verlies in de halve eindstrijd tegen Asterix Kieldrecht en nu vermeed het de ploeg van Gert 

Vande Broek in de aanloop naar het Sportpaleis. Dat doel heeft de ploeg dus bereikt. Maar of 

het de beker ook kan winnen, is maar de vraag. Coach Nico De Clercq gelooft er alleszins in, 

omdat voor zoveel duizenden toeschouwers spelen voor beide teams iets ongewoons is.

25). Gent was toen vooral blij dat 
het een veel beter niveau haalde 
dan de week ervoor in Oostende, 
waar het ook met 3-0 verloor.

“Wij hadden eind januari een wedstrijd”, 
merkt De Clercq op. “Mijn team had een 
goede reactie na Oostende. Het was 
een heel andere 3-0 dan aan de kust.”

“Wij haalden inderdaad weer niveau 
na mindere matchen tegen As, 
Yvoir en Oostende”, voegt kapitein 
Lise De Valkeneer eraan toe. 
“Jammer dat wij niet één of twee 
sets konden pakken. Twee keer 
nekte een reeks tegenpunten ons.”

“Uit deze wedstrijd vind ik niet dat 
je conclusies kunt koppelen naar de 
bekerfinale toe. Het wordt in Antwerpen 
volledig anders. Het Sportpaleis met 
zoveel toeschouwers is imponerend, 
ook voor Beveren. Veel van onze 
speelsters hebben wel nog nooit in 
dergelijke grote zaal gespeeld. Maar 
wij gaan ervoor en zien wat het geeft.”
Voor de neutrale toeschouwers is het 
in ieder geval te hopen dat Gent beter 
weerwerk levert dan twee jaar geleden, 
toen het er tegen Asterix nauwelijks 
aan te pas kwam (25-10, 25-22, 25-
16) en de finale teleurstellend was.

Tekst: Philippe Cryns
Foto: VDK Gent 

VDK Gent
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Memorabele bekerfinales
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Memorabele bekerfinales

In de Antwerpse Arenahal werd in 1986 een toch wel historische finale gespeeld tussen VC Lennik en 

Saxon Torhout. Om tot deze eindstrijd te komen was er zelfs een beslissing nodig van de rechtbank. Heel 

de heisa vooraf ging over de al dan niet terechte aansluiting van Georgy Grözer.

De Arenahal was volledig uitverkocht en de supporters van Torhout waren met een speciaal voor hen ingelegde trein 
afgezakt naar Antwerpen. Opschudding bij Lennik voor de wedstrijd want spelverdeler Jan De Brandt bleek een blessure 
opgelopen te hebben en was niet inzetbaar. Aanvaller Johan Demeersman moest dan maar die delicate taak op zich 
nemen. Iedereen verwachtte dan ook een ‘walk over’ van Torhout maar het tegendeel was waar.

De spelers van trainer Fernand Walder leken verlamd en kwamen 2 – 0 achter. De inbreng van Miel Bogemans bleek 
de reddende ingreep. Onder zijn impuls begonnen Grözer, Emile Rousseaux, Guy Claerman en Jan en Paul Van Huffel 
plots vlot te scoren en temidden van een ontploffende zaal won Torhout uiteindelijk met 3 – 2. 

Enkele weken later werd hen de beker opnieuw afgepakt omwille van de (late) uitspraak in de zaak-Grözer en won 
Zonhoven, dat voorheen door Torhout was uitgeschakeld, toch nog de beker.

Tekst: Fernand Walder
Foto: Volleybal in Torhout

1986:  Lennik – Torhout 2-3

1988
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1993: Lennik – Maaseik 15-0

Zelden een meer memorabele bekerfinale meegemaakt als deze van 1993 in Aalst.

Er werd toen nog gespeeld naar 15 punten en je kon pas scoren als je de opslag verworven had. En dan 

kwam de match Lennik – Maaseik als finale met bij de Limburgers Anders Kristiansson als coach en bij 

Lennik Marc Spaenjers. Hij vertelt het merkwaardige verhaal.

“De wedstrijd was om te beginnen al merkwaardig omwille van de omstandigheden,” begint Marc. “Er waren zware 
financiële problemen bij Lennik en elke week beslisten de spelers – en eigenlijk stond ik in deze omstandigheden ook 
aan de kant van de spelers – of ze al dan niet zouden spelen. De week voor de bekerfinale was er één vol discussies: 
zouden we niet de volle aandacht krijgen als we forfait gaven? We beschikten toen over een ploeg met o.a. de Canadezen 
Kent Greeves, Russ Paddock en verder Jo Baetens, Paskiewicz, Delanghe, Van Overloop, Van Meerbeeck, Delfosse, 
Evens… Pas op het laatste moment besliste de groep om te spelen. Er was die week niet getraind. Bij Maaseik waren 
ze toen al aan het roepen over ‘sportieve oneerlijkheid’ omdat de beker gespeeld werd door een club die op de rand 
van het faillissement stond. Hun ploeg bestond toen uit o.a. Vital Heynen als spelverdeler, Reymen, Roex, Urnaut…

De man die bij ons absoluut wilde spelen, was Jo Baetens, onze man met de zware ‘hamer’, die toen in superconditie 
stak. Alle zorgen van de voorbije week werden op het terrein afgereageerd en zo kwam het dat we de tweede set 
wonnen met… 15-0. Zelden gezien op dat niveau en zeker in een bekerfinale niet. We speelden toen gewoon een 
perfecte match. Er was uiteraard ook geen enkele druk op de ploeg vanuit het bestuur. En wat er volgde was een 
serieuze ontlading met de supporters.

Eigenlijk hadden we in die periode ook een enorm goede band gesmeed. Trainers, kiné Marc Walraevens en de spelers 
vormden één sterk blok. We zaten meer in de kleedkamer, dan op het terrein om te trainen. We beslisten alles samen 
als professionals over de gemeenschappelijke doelstellingen. Ook dat was iets uitzonderlijks en zelfs unieks.
Het zou ook de laatste beker worden voor Jo Baetens. Midden in de play-offs tussen Lennik en Zellik – het stond toen 
1-1 - vernam Jo dat hij het volgende seizoen bij de ‘grote concurrent’ uit Zellik zou spelen. Daar was hij aanvankelijk 
het hart van in. Zouden zijn supporters hem niet als een ‘verrader’ beschouwen. Dat was echter niet het geval en ze 
bestrooiden hem met confetti. Hij was al volop bezig met de voorbereiding van het nieuwe seizoen bij Zellik toen hij die 
zomer totaal onverwachts geveld werd door een hartstilstand…  Een jaar om nooit te vergeten!”
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Memorabele bekerfinales

Sarah Smits, aanvoerster van Asterix, heeft al een respectabele reeks titels en bekers 
op haar palmares staan. Zondag 12 februari is ze aan haar negende bekerfinale toe.
“Ik heb acht finales gespeeld en er vijf van gewonnen,” somt ze vlotjes op. “En elke keer als we de beker wonnen, werden 
we ook kampioen. De teller voor de gewonnen titels staat momenteel op zes, maar er mag er altijd nog eentje bij.”

Als je al zo veel bekerfinales speelde, is het soms moeilijk om te herinneren 
welke finale het meest memorabel was. Sarah Smits herinnert er zich twee.
“In 2009 speelde ik mijn eerste bekerfinale. Ik meen me te herinneren dat ik toen inviel tijdens de tiebreak. 
In die tijd was Veerle Van Looy nog onze ‘opposite’. We verloren toen met 3-2 van VDK Gent. Op het 
cruciale moment gaf de scheidsrechter een bal van Freya Aelbrecht ‘out’, terwijl iedereen dacht dat hij 
‘in’ was. Maar in plaats van 12-13 werd het toen wel 11-14 en Gent sloot de bekerfinale winnend af.

Misschien nog meer memorabel – allicht ook omdat we deze keer wonnen -  was de finale van 2011, 
opnieuw tegen VDK Gent. Nina Coolman, die toen ingevallen was in de vijfde set, scoorde 14-11 en 
heel Kieldrecht stond op de banken in de Lotto Arena. De eerste matchbal konden de Gentenaren 
nog redden, maar Lise De Valkeneer sloeg de tweede matchbal in het net en we konden juichen.

Als ik nu terug kijk op de samenstelling van ons ploegje, dan was dat eigenlijk wel een fameuze groep: Laura Heyrman, 
Anne Buijs, Ilka Van de Vyver, Freya Aelbrecht, Lise Van Hecke, ikzelf en Savchenko als libero. Heb ik iets gemist?” (lacht)

2011: Asterix Kieldrecht – VDK Gent 3-2
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“Een historisch moment in het bestaan van de club,” zucht sportief manager Sam Cornelis van Topvolley 

Antwerpen, die vlak voor de neus van de sportjournalisten zeven keer dood ging toen zijn ploeg in 

die memorabele finale van 2014 tegen Roeselare zeven matchballen onbenut liet, maar toch weer de 

handen voor zijn ogen mocht weg laten, toen de achtste matchbal eraan kwam en heel Antwerpen 

mocht vieren in een waanzinnig feestje!

“Wij waren duidelijk gestart als de ‘underdog’, maar onder impuls van een uitstekende spelverdeler als Van Harskamp 
en met Mads Ditlevsen als sterke opposite slaagden we er toch onverwachts in om de tiebreak te halen. Op zich al een 
stunt van formaat tegen de sterke ploeg, die Roeselare toch echt wel was.
Wat er toen volgde, was slecht voor hartlijders en voor de Antwerpse supporters. Want soms heb je natuurlijk ook een 
beetje geluk nodig, zoals één van de matchballen, die op een slag van Tuerlinckx via de netrand buiten liep. Het was 
in die tiebreak trouwens een constant spelletje Ditlevsen tegen Tuerlinckx. Ik herinner me ook nog dat Seppe Baetens 
in die cruciale fase enkele schitterende recepties voor zijn rekening nam om enkele Roeselaarse matchpunten te 
liquideren.
Ik had dan ook niet verwacht dat het tot 2-2 zou komen en dat ik dan uit de bol ging, is best mogelijk. Toen kwamen 
immers alle emoties boven nadat we toch een heel jaar van alles hadden meegemaakt op allerlei gebied. Op die achtste 
matchbal had onze spelverdeler Van Harskamp het sterke aanvoelen dat ook onze hoekaanvaller Tom Van Walle goed 
in de match zat en terwijl iedereen een voorzet aan Ditlevsen verwachtte, kreeg Tom de bal en hij kroonde zich meteen 
tot de held van de match door die bal te benutten. En zeggen dat hij het ganse seizoen bijna niet als basisspeler gekozen 
werd door coach Kris Tanghe. Het was voor hem ook een zalig moment, waaraan hij nadien nog dikwijls herinnerd werd. 
Nadien volgde een zeer zwaar feestje, waarbij iedereen in de VIP aanwezig was, die iets met Antwerpen te maken had. 
Ook de volgende twee jaren slaagden wij er nog in om de bekerfinale te behalen, o.a. dankzij een eveneens memorabele 
winst in de ‘golden set’ van de halve finale tegen Maaseik. Maar toen schoten we telkens in de finales te kort. Eerst was 
Lennik op de finaledag te sterk en waren wij compleet niet in de match aanwezig. Het kostte toen het hoofd van Kris 
Tanghe. Vorig jaar waren we wél in de match tegen Roeselare, maar toen was onze tegenstander echt wel beter. We 
hadden de laatste twee jaren ook niet meer het talent in huis van die finale in 2014 en iedereen weet intussen wel hoe 
dat komt, zeker? Maar als ik aan 2014 terugdenk, krijg ik nog altijd een zalig gevoel,” lacht Sam Cornelis.

Teksten: Marcel Coppens, Leo Peeters, Fernand Walder
Foto’s: Bart Vandenbroucke

2014: Antwerpen - Roeselare 3-2
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Memorabele bekerfinales

Noliko Maaseik
1986: eerste beker tegen Torhout: 3-1
Een eerste beker pakken, is altijd legendarisch. Maaseik 
speelde zijn allereerste bekerfinale in 1977 in Eupen. 
Tegen Ibis Kortrijk. De Maaslanders lieten, goed veertig 
jaar geleden, een 3-0-nederlaag optekenen. Het was de 
generatie met Berre Devries, Eddy Evens, Wim Segers, 
de gebroeders Patrick en Benno Beenders, ook René 
Corstjens. Ibis werd vooruit gestuwd door Roger Maes, 
Jempi Staelens, Bernard Sayol en Jan Vangheluwe.
Negen jaar later mikte Maaseik wel in de prijzen, in 
1986: 3-1 tegen Torhout in Kortrijk. Jos Klaps leidde Wim 
Segers, Dariusz Kurek en de jonge Vital Heynen naar de 
overwinning. 

1993: macaber verlies tegen Lennik
Legendarisch, in negatieve zin voor Maaseik: deze finale 
in zaal Forum in Aalst. Lennik sloeg toe met een nooit 
geziene 15-0. (zie elders)

1994: verlies tegen Roeselare: 2-3
Roeselare sleepte de zege uit het vuur in Deurne. De 
West-Vlamingen liepen uit tot 0-2. De geblesseerde Andrej 
Urnaut moest bij Maaseik inkomen. Hij kon gelijkstellen: 
2-2. Maar Roeselare herrees uit zijn as. 

1997: wonderjaar tegen 
Roeselare: 3-0
Maaseik beleefde een 
wonderjaar. Onder 
impuls van Richard 
Schuil en Yves Barthels. 
De Limburgers werden 
Europees vice-kampioen.  

1998: knaller tegen 
Zonhoven: 3-2
Een verrassende en 
spectaculaire overwinning 
in vijf sets. Yves Barthels 
had voor Zonhoven 0-2 op 
het scorebord getimmerd. 
Maar Marko Klok speelde bij 
Maaseik een bepalende rol. 
Onder het commando van de 
huidige trainer van VDK Gent 
werd de penibele situatie nog 
rechtgezet: de achterstand 
werd prima opgehaald. 

Waaraan denken de finalisten zelf?

Zonhoven ging overstag in de vijfde set. 

2001: pannen van het dak tegen Roeselare: 3-0
Mooie zege in dat jaar voor Maaseik. In drie sets. De 
Tsjechische kolos Martin Lebl, de Fin Jussi Heino en de 
Spanjaard Jose Luis Molto speelden de pannen van het 
dak in Gent.

2008: Georg Wiebel velt Roeselare: 3-0
Negen jaar geleden moest Roeselare in de bekerfinale 
in Antwerpen buigen met 3-0. Totaal onverwacht. Een 
week eerder liet Maaseik een zwakke indruk in competitie 
tegen de West-Vlamingen: 1-3. Maaseik dacht geen 
kans te hebben. Maar na één set waren de Limburgers 
helemaal gelanceerd. De Duitser Georg Wiebel speelde 
een fantastische match.
 
2012: Heynen viert tegen Asse-Lennik: 3-0
Legendarische zege, omdat het de laatste was van 
Maaseik en de laatste van Vital Heynen, die zijn vleugels 
wilde uitslaan in het buitenland.  Vital breide een mooi 
sluitstuk aan zijn fantastische carrière als speler en als 
trainer-coach bij zijn geliefde club. 

* Met dank aan Jos Delahaye.

* Compilatie Cup Final 1997 (Richard25410):
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Knack Roeselare
1989: eerste beker tegen Lennik: 3-0
Roeselare speelde zijn allereerste bekerfinale in 1984. 
Het verloor 33 jaar geleden met 1-3 tegen VT IJsboerke 
Herentals, dat in eigen stad pronkte met de cup. Vijf jaar 
later was het bingo voor de West-Vlamingen: 3-0 tegen 
Lennik in Kortrijk. Het team maakte de droom waar 
van Hugo Coussée en wijlen William Ingels. Zij hadden 
het plan om ‘The Jets’ Roeselare uit te bouwen tot een 
topclub die onder hoede van Dominique Baeyens en 
Emile Rousseaux titels en bekers aan elkaar kon rijgen.

1994: Marc Spaenjers triomfeert tegen Maaseik: 3-2
Een verhaal met een heel aparte achtergrond. Roeselare 
raakte in de financiële problemen, moest trainer Zarzycki 
wegsturen, ging in vereffening en hield negen spelers 
over. Marc Spaenjers werd aangesteld als trainer-coach. 
Hij zou de meubelen redden. Maaseik was door de 
gang van zaken bij Roeselare torenhoog favoriet met 
kleppers als Urnaut. Heel bizar: de Limburgers moesten 
het onderspit delven. Jacky Vermeulen werd de grote 
held van de dag. Na de wedstrijd kon hij de beker in 

de hoogte steken, samen met Rik Denolf, de CEO van 
Knack en dè redder in nood. Zo werd 1994 de start van 
de professionele werking van de club. Was Rik Denolf er 
niet geweest, dan zou Roeselare nooit die vlucht hebben 
genomen.

2014: Matchballen ontglippen tegen Antwerpen: 2-3
(zie elders) 

2016: Weerwraak tegen Antwerpen: 3-0
Knack nam na de verloren finale twee jaar eerder en de 
gemiste finale in 2015 (Antwerpen-Asse-Lennik: 0-3) vlot 
de maat van Antwerpen in 2016 in het Sportpaleis. De 
negende bekertrofee, voorlopig de laatste.

* Met dank aan Johan Eeckhout, Patrick Callens, 
Stefaan Wybo.

Tekst: Leo Peeters
Foto’s: Volley in Torhout,  Bart Vandenbroucke

* Compilatie Cup Final 1990 (Richard25410):
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Ter verduidelijking: de top twee 
van elke poule (2 x 5) kwalificeert 
zich rechtstreeks voor de P.O. 12. 
Perugia uit de poule van Roeselare,  
is - als organisator van de Final 4 
in Rome -automatisch 
bij de vier finalisten. 
We veronderstellen dat 
Perugia de top twee 
haalt in haar poule. Zo 
worden aan 9 ploegen 
ook nog  de ‘beste drie 
derdes’ (9 + 3 = totaal 
12 ploegen) toegevoegd 
voor de P.O. 12.
Voor Roeselare ziet 
het er veelbelovend uit. 
Momenteel derde met 7 
punten, bijna op gelijke 
hoogte van Lokomotiv 
Belgorod. Bekijk de 
ranking van de ‘beste 
derdes’: Roeselare 7 ptn., 
Istanboel BBSK (Tur), 
Rzeszow (Pol) en Craiova 
(Roe) 4 ptn., VfB Friedrichshafen 
(Dui, Vital Heynen) 3 ptn. Het 
ziet er niet naar uit dat Roeselare 
uit de boot zal vallen. Zelfs de 
rechtstreekse kwalificatie zit er nog in.  

Roeselare: zes punten  
tegen Turkse Halkbank

De landskampioen speelde in zijn 
vijftiende campagne eerst thuis tegen 
Belgorod en reus Muserskiy (2m18): 
2-3. “Jammer, dat ons 13-10 ontglipte 
in de tiebreak, ook de puntenstand 
(108-105) pleitte in ons voordeel”, blikt 
Hendrik Tuerlinckx terug. “De moeilijke 
verplaatsing naar mijn ex-club Perugia 
leverde niets op. Maar opnieuw 

Knack Roeselare in Champions League beter dan Noliko Maaseik

Wout Wijsmans: 
“Ik gun Roeselare play-off 12”

Vier van de zes wedstrijden zijn afgewerkt in de poulefase van de Champions 

League. Opvallend: in de EuroMillions Volley League verloor Roeselare haar ongeslagen 

status en ook haar ‘pole position’ aan aartsrivaal Noliko Maaseik. Maar de Belgische 

landskampioen schittert duidelijk wel op het hoogste Europese niveau, terwijl Maaseik 

van zijn pluimen laat. “Een kwestie van veel of weinig ervaring,” stelt Wout Wijsmans.

noteerden we kleine verschillen.” Zo 
moest het tegen Halkbank Ankara 
gebeuren. En het gebeurde ook: 
zes punten.  De dubbele zege, 1-3 
uit en 3-1 thuis, is een opsteker, in 

het licht van de dubbele nederlaag 
in de EM Volley League: in Maaseik 
en Menen. “Altijd hoog niveau halen, 
ook in de bekerfinale, daar gaat het 
om”, is Tuerlinckx zeer weerbaar. 

Maaseik: 2 punten tegen 
Istanbul BBSK

Maaseik bood Dinamo Moskou een 
stevige repliek. “Heel aangenaam 
ondanks 3-1. Voor mij best ok. Het 
was misschien de betere van onze vier 
wedstrijden”, aldus Wijsmans. “Maar 
voor veel spelers is dit hun allereerste 
Champions League. We missen 
de ervaring die Roeselare heeft.” 
Thuis tegen de Poolse kampioen 

Zaksa Kedzierzyn werd het 0-3. “De 
ploeg van Sam Deroo is schitterend 
uitgebalanceerd. En Sam is absoluut 
de beste speler van ons land.”
De eerste clash tegen Istanboel 

BBSK leverde slechts 
twee punten op. “We 
staan 2-0 voor, we laten 
dan een driepunter 
liggen: 3-2. Ik had het 
gevoel dat Maaseik in de 
return (3-1, 0 punten) niet 
klaar was om te vechten. 
Het vertimmerde BBSK 
speelde ook zonder zijn 
Franse internationals 
Maréchal, Rouzier en Le 
Goff een pittige match. 
Maar 2 op 6 is te weinig.”
Wout Wijsmans: 
“Roeselare verovert 
gezwind twee driepunters 
tegen de Turkse 
tegenstander. De basis 
voor de play-off 12 is 

gelegd. Ik gun het Emile Rousseaux 
en zijn troepen van harte. Goed ook 
voor het Belgisch volleybal. Wij van 
onze kant hebben de plicht  nog te 
presteren in Zaksa Kedzierzyn en 
thuis tegen Moskou. Dat zijn we 
onszelf en onze supporters verplicht. 
Maar eerst is er de bekerfinale…”

Tekst: Leo Peeters
Foto: CEV

Resterend programma:
14/02: 18u Kedzierzyn – Maaseik; 
15/02: 20u30 Roeselare – Perugia; 
01/03: 18u Belgorod – Roeselare; 
20u30 Maaseik – Din. Moskou.
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Aalst straalt, Antwerpen baalt

Maar coach Johan 
Devoghel waarschuwt voor 
voorbarige conclusies.
“Wij wonnen wel met 1-3 en iedereen 
was blij dat we met de drie punten naar 
huis kwamen, zodat twee sets winnen 
in de terugmatch volstaat. Maar in 
Sète begonnen we zwak aan de 
tweede set, die we dan ook verloren, 
terwijl de Fransen nog terugkwamen 
in de derde en vierde set op een 
moment dat we met 
vijf, zes punten leidden. 
Bovendien was Moreau 
(ex-Antwerpen) een 
constant gevaar en als 
hij in zijn dagje is, kan 
hij op zijn eentje een 
wedstrijd beslissen. 
Natuurlijk dat hij veel 
aangespeeld werd 
door hun uitstekende 
spelverdeler, maar op 
de cruciale momenten 
konden we hem 
toch afstoppen.”
Mag Aalst na drie 
maanden spelen 
in de nieuwe 
sporthal al spreken 
van een ‘thuisvoordeel’?
“Het is er nog niet zoals vroeger in 
Lennik, maar het begint te komen. 
Het zal alleszins gemakkelijker spelen 
worden als in Sète, waar een niet zo 
talrijk aantal supporters toch voor een 
hectische sfeer zorgde. Sportief gezien 
vind ik dat we ook elke maand beter 
spelen. Je mag niet vergeten dat we 
met een haast volledige nieuwe ploeg 
aantreden en – op Frank Depestele 
na – met een heel jonge ploeg. Met de 

Johan Devoghel: “Wij worden 
elke maand beter”

In de CEV Cup geraakte Topvolley Callant Antwerpen, ondanks zes matchballen op 

het terrein van Rode Ster Belgrado, niet in de 1/8ste finale. Aalst had daarentegen 

een gemakkelijke eerste opdracht met een Israëlische tegenstander en staat 

intussen al met een half been in de kwartfinale, na een 1-3 uitzege bij Sète.

verhuis meegerekend – we speelden 
vooraf nooit in de nieuwe zaal – was 
het ook niet evident in het begin van 
de competitie. Maar ondanks dat alles 
zitten we nog op schema. Rekening 
houdend met de budgetten is het ook 
logisch dat Maaseik en Roeselare 
op de eerste twee plaatsen staan in 
de competitie. Ik zie ons niveau nog 
verbeteren, maar ook Antwerpen 
geraakt wel stilaan uit een dipje 

na een schitterende eerste ronde.
Europees denken we nog niet aan 
een volgende ronde. Rheinmain won 
wel de heenmatch tegen Rode Ster 
Belgrado, maar de Serven wonnen 
wel de ‘golden set’ tegen Antwerpen 
in de terugmatch. Niks is zeker dus. 
En ik vrees dat het in Aalst ook véél 
moeilijker wordt, want ik verwacht 
hun geblesseerden bij Sète er 
opnieuw bij en ook zij geraakten in 
de 1/8ste finales na een ‘golden set’. 

Hoe dan ook: een opportuniteit voor 
onze jonge ploeg om zich te tonen 
in Europa,” besluit Johan Devoghel.

Alain Dardenne: “Europese 
beker geen prioriteit”

Topvolley Antwerpen liet in Belgrado 
inderdaad de kans liggen in de 
‘golden set’ om verder door te stoten. 
“Natuurlijk wilden we graag winnen. 

En eigenlijk verdienden 
we die kwalificatie ook, 
maar onze jonge groep 
miste op bepaalde 
momenten nog de 
koelbloedigheid om het 
af te maken,” blikt coach 
Alain Dardenne terug.
“Maar de Europese 
beker was dan ook 
geen prioriteit voor 
onze club. We zitten 
met een beperkte groep 
en dan mag er niet 
veel mis gaan, of het 
is om zeep. We waren 
met deze vrij jonge 
groep actief op drie 
gebieden: Europese 

beker, Belgische beker en competitie. 
Telkens twee wedstrijden per week. 
Dat was van het goede te veel. 
Het was tegelijkertijd natuurlijk 
een mooi leerproces, waar onze 
spelers hopelijk iets uit puurden 
voor de toekomst. We willen er nu 
voor zorgen dat we opnieuw op ons 
sterkst acteren tegen de play-offs.”

Tekst: Marcel Coppens
Foto: CEV
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Komt de Europese verplaatsing naar 
Vasas Boedapest niet op een slecht 
moment voor de Wase ploeg, die 
de zondag nadien in het Sportpaleis 
toch de bekerfinale moet spelen?
Van Snick: “Nee. Wij beschouwen 
het zelfs als een ideaal moment om 
drie dagen met de spelersgroep 
samen te zijn. De wedstrijd in 
de Hongaarse hoofdstad werd 
trouwens vooruit geschoven naar 
dinsdag. Natuurlijk komt er een 
beetje fysieke vermoeidheid bij de 
trip Eindhoven – Boedapest, maar 
na de Europese terugmatch hebben 
we vanaf woensdag nog alle tijd om 
ons te focussen op de bekerfinale.”
Bovendien starten jullie met 
een goede uitgangspositie na 
de 3-1 winst in de heenmatch.
‘Wij hebben inderdaad genoeg 
aan twee winnende sets, maar we 
hebben intussen al vier video’s van 
Vasas bekeken. Ze beschikken over 
een gestalterijke ploeg, waarmee 
ze ons in de heenmatch een beetje 
in de problemen brachten bij het 
blokken. Ze hebben ook aanvallende 
kwaliteiten met enkele Amerikaanse 
speelsters. Ze beschikken over een 
totaalconcept met een coach die 
voor een goede organisatie zorgt. Hij 
was de assistent-coach van Jan de 
Brandt bij de nationale ploeg en ze 
stellen ook hun talentrijke jeugd op. Ik 
vind dat ze daar goed bezig zijn. Dit 
besef is goed om bij onze speelsters 
niet de indruk te wekken dat de 
terugmatch een ‘makkie’ wordt.”
Bij winst volgt de winnaar van 
Canakkale (Tur) – Olympiakos 
Piraeus (Gri). In de heenmatch 
wonnen de Griekse meisjes 

Bente Daniëls en Kris Van Snick geloven in Europese kwalificatie

“Ideale voorbereiding voor 
bekerfinale”

Deze week weten we of Asterix Avo Beveren en Dauphines 

Charleroi verder doorstoten in de Europese Challenge Cup. 

Assistent-coach Kris Van Snick bij Asterix en middenspeelster 

Bente Daniëls geloven rotsvast in een verdere kwalificatie.

onverwachts met 2-3. “De Turksen 
haalden nog een 0-2 achterstand op, 
maar de Duitse international Saskia 
Hippe zorgde voor Griekse winst.”

Bente: enige Vlaamse in 
Waalse loondienst

Voor Dauphines Charleroi liggen de 
kaarten enigszins anders, want ze 
verloren de heenmatch tegen het 
Spaanse Logrono met 3-1 (25-17, 
23-25, 25-14, 25-23).
“We kwamen er dan wel 
tijdens de eerste en de 
derde set niet bij te pas, 
maar in de vierde set 
hadden we zeker kansjes 
op setwinst en eigenlijk 
had ik nooit het gevoel 
dat we onder lagen of 
dat we tegen deze ploeg 
geen kans hadden,” 
meent de geboren 
en getogen Duffelse 
Bente Daniëls, een ex-
Topsportschoolproduct, 
dat nu als enige Vlaamse 
het mooie weer tracht te maken bij 
de Waalse club met Vesko Ivanovic 
als coach. Nog een oud-bekende 
als speler en coach in het Vlaamse 
land bij o.a. Hemiksem, Tongeren, 
Lennik en een vijftal jaren geleden 
al eens aan de slag bij Charleroi.
“Hij is een uitstekende tacticus en 
iemand die onze niet zo brede kern 
goed bij mekaar kan houden,” prijst 
Bente. “Natuurlijk zullen we niet meer 
zo veel foutjes mogen maken als in 
Spanje en we moeten zeker ons beste 
niveau halen in de terugmatch, maar 
ik acht onze kansen op kwalificatie 

zeker niet onmogelijk. Bovendien komt 
er iets meer volk naar onze Europese 
matchen, al mag je niet echt van een 
ware volkstoeloop spreken. Ik ben 
zelf voor het tweede jaar in Charleroi 
en elk jaar hebben we pas laat een 
ganse ploeg samengesteld. Daarom 
dat het steeds beter evolueert met 
deze groep naarmate het seizoen 
vordert. In het klassement staan we 
momenteel derde. Elke wedstrijd is 
natuurlijk belangrijk, willen we ooit het 
nummer twee worden, dat de play-

off-finale speelt. Niet onbelangrijk 
detail: in onze laatste wedstrijd 
van de competitie ontmoeten we 
Oudegem, het huidige nummer twee.”
Bij een mogelijke Europese kwalificatie 
volgt het Turkse Bursa, de ploeg van 
Jan de Brandt, die in de heenmatch 
al met 0-3 ging winnen bij Bratislava.

Volgende matchen: 07/02: 18u 
V. Boedapest – Asterix; 09/02: 
20u30 Charleroi – Logrono.

Tekst: Marcel Coppens
Foto: CEV

Bente Daniëls
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World news

* De 20 jarige 2,00m 
grote Simone Gianelli, 
die beschouwd 
wordt als het 
Italiaans toptalent 
als spelverdeler, 
heeft zijn contract 
bij Trentino verlengd 
tot 30 juni 2020.

* Bernardo 
Rezende, roepnaam 
Bernardinho, stopt 
ermee als coach 
van het Braziliaanse 
mannen team. Hij 
wordt opgevolgd door 
Renan Dal Zotto. 
Dal Zotto won in 
1984 als speler zilver 
tijdens de OS van Los 
Angeles. Bernardinho 
won als trainer zes 
opeenvolgende malen 
een olympische 
medaille. De eerste 
twee waren brons 
met de vrouwen 
in 1996 en 2000. Daarna volgde 
met de mannen goud in 2004 
en 2016, zilver in 2008 en 2012

* De Italiaan Ferdinando de Giorgi, 
trainer van Kedzierzyn-Közle, 
vervangt Stephane Antiga als coach 

Michiel Van der Kuip coach van 
Belgisch beachteam

Op de persconferentie van Topvolley Belgium werd Michiel Van der Kuip (47) voorgesteld als de 

toekomstige begeleider van het nationaal beachvolleyteam bij de mannen. Deze Nederlander, 

die zelf bij Zevenhuizen en Nesselande speelde, werd in 1995 zelf Europees kampioen aan de 

zijde van Marko Klok. Hierna was hij jarenlang bondscoach bij beachteam Nederland waar hij 

Nummerdor – Schuil onder zijn hoede had. Met hen werd hij driemaal Europees kampioen en nam 

hij tweemaal deel aan de Olympische Spelen met als beste resultaat een vierde plaats in Londen.

van het Poolse mannenteam. De 
Giorgi werd als speler driemaal 
wereldkampioen met Italië

* Andrea Giani stopt als trainer-coach 
van Slovenië. Met dit land won hij 
de zilveren medaille op het EK en 

groep 3 van de World 
League in 2016. Giani 
is misschien wel de 
meest gelauwerde 
Italiaanse speler. Als 
speler won hij immers 
driemaal goud op het 
WK, vier maal goud, 
één maal zilver en 
één maal brons op 
het EK en twee maal 
zilver en één maal 
brons op de OS.

* Voor de 
openingswedstrijd van 
het EK voor mannen 
op 24 augustus tussen 
organisator Polen en 
Servië, de winnaar van 
de World League in 
2016, wordt verwacht 
dat niet minder dan 
70 000 toeschouwers 
deze wedstrijd 
zullen bijwonen. 
Dit zou meteen 
een wereldrecord 
betekenen voor een 
o p e n i n g s m a t c h .

* In de finale van de Russische Cup 
voor vrouwen versloeg Dinamo 
Kazan Dinamo Moskou met 3 – 1.

* De Turkse beker bij de vrouwen 
werd verrassend gemakkelijk 

Michiel Van der Kuip
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gewonnen door Fenerbahce. In de 
finale werd grote favoriet Vakifbank 
met 3 – 0 (setstanden 25-22, 25-
15, 25-19) overtuigend verslagen.

* Ook bij de mannen ging de 
Turkse beker naar Fenerbahce. In 
de finale werd Halkbank Ankara 
met 3 – 1 verslagen. Setstanden: 
25-23, 25-20, 15-25, 25-21

* In Italië versloeg Civitanova in de 
finale van de beker Trentino met 3 
– 1. Juantorena werd uitgeroepen 
tot MVP. Simon Vandevoorde mocht 
met 6 op 8 in aanval en 3 kill bloks 
terugblikken op een goede prestatie

*  Vital Heynen won met 
Friedrichshaven na een spannende 
thriller de Duitse beker. Berlin werd met 
3 – 1 verslagen setstanden 33-31, 25-
21,25-27, 30-28. Tomas Rousseaux 
kwam enkel de laatste twee sets in 
actie. Bij de vrouwen versloeg Stuttgart 
Schwerin met 3 – 2 setstanden 22-
25, 21-25, 25-23, 25-15, 15-12.

* Het WK clubs voor mannen wordt 
dit jaar in december georganiseerd in 
Polen. De formule wordt aangepast. 
Van 11 tot 14 december zal in twee 
poules van vier in twee verschillende 
steden gespeeld worden. De halve 
finale en de finale wordt dan op 16 en 
17 december gespeeld in een andere 
stad. Het contract met de FIVB 
werd afgesloten voor twee jaar met 
een optie voor nog eens twee jaar.

* Het WK clubs voor vrouwen gaat 
door in Kobe van 8 tot 14 mei.

Europabekers

Champions League vrouwen
Bij de vrouwen is men in de vier poules 
halfweg. Als de organisator van de 
Final Four uit de eerste twee komt 
valt alleen de slechtste tweede weg 
in de ronde met zes. In poule A staat 
voorlopig Modena van Laura Heyrman 
met 8 pt aan de leiding voor Conegliano 
met 6 pt. In poule B hebben Dinamo 
Moskou en Volero Zurich allebei 7 pt. 
In poule C staat Fenerbahce met 9 
pt aan de leiding voor Azerail Bakoe 
met 6 pt en in poule D Vakifbank 
met 8 pt voor Eczacibasi met 7 pt.

Champions League mannen
Bij de mannen, waar er vijf poules zijn, 
is er eerst nog een ronde met twaalf. 
Normaal gezien gaan drie van de vijf 
derdes door. Kedzierzyn van Sam 
Deroo is na vier wedstrijden nog altijd 
ongeslagen en reeds zeker van de 
eerste plaats in de poule. Hetzelfde 

voor Zenit Kazan. In de andere poules 
lijken Civitanova (of Berlin), Modena 
en Perugia (mogelijk organisator 
Final 4) groepswinnaar te worden.

CEV Cup
Geen Belgische teams meer actief 
bij de vrouwen maar wel nog drie 
Belgische speelsters. Kaja Grobelna 
kwalificeerde zich in de 1/16de finale 
moeiteloos met Budowlani Lodz tegen 
Luka Bar voor de volgende ronde 
waarin Cannes de tegenstander wordt.  
Ilka Van de Vyver ging met Ljubljana 
kansloos onderuit tegen Maribor. 
Hierdoor mist haar team een volgende 
ronde tegen Galatasaray. Charlottle 
Leys schakelde met haar team 
immers vlot Franches- Montagnes uit.

Challenge Cup
Jan De Brandt is door de 3 – 0 
overwinning in Bratislava reeds bijna 
zeker om met Bursa door te stoten 
naar de kwartfinale. De kans bestaat 
dat Charleroi de tegenstander wordt.

Onze Belgen in het buitenland

Polen
* Bij de vrouwen staat Chemic Police 
na 17 wedstrijden afgescheiden aan de 
leiding met 49 pt. Budowlani Lodz van 
Kaja Grobelna volgt op de derde plaats 

met een achterstand van 9 pt. Sopot 
van    Karolina Goliat staat tiende.
 
* Dominika Sobolska is bij Gornicza 
revaliderend van een knieoperatie. 
Toen ze in december onder het 
mes ging voor wat  normaal een 
simpele meniscusoperatie zou 
zijn, bleek de schade veel groter. 
Ze is nog altijd buiten strijd. 
Haar team staat vijfde met 30 pt.

* Sam Deroo versloeg in de finale 
van de Poolse beker met Kedzierzyn-
Közle Belchatow met 3 – 1. Setstanden 
29-27, 25-27, 25-20, 25-18.

* In de competitie bij de mannen 
staat Sam Deroo met Kedzierzyn 
met 49 pt aan de leiding gevolgd 
door Resovia met 45 pt en Belchatow 
met 44 pt. Katowice, waar Gert Van 
Walle op de bank is beland, staat 
op een negende plaats met 28 pt.

Kaja Grobelna
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Frankrijk
* Bij de mannen spelen twee 
Belgische spelers de halve finale 
van de beker. Seppe Baetens speelt 
met Nantes tegen Montpellier en 
Bram Van den Dries speelt met 
Spacer’s Toulouse tegen Ajaccio.

* Bij de vrouwen is deze halve finale 
reeds gespeeld. Mulhouse van 
Angie Bland verloor met 1 – 3 tegen 
Béziers. Venelles won de andere 
halve finale tegen Mougins met 3 – 0.

* In de competitie bij de mannen staat 
Chaumont na 14 speeldagen met 
34 pt aan de leiding. Nice van Jelle 
Ribbens won op de laatste  speeldag 
met 3 – 0 van Spacer’s Toulouse van 
Bram Van den Dries en staat nu 
samen met deze ploeg en Ajaccio met 
20 pt op een gedeelde zevende plaats. 
Seppe Baetens won met Nantes op de 
veertiende speeldag de zo belangrijke 
wedstrijd in Cannes met 0 – 3. Nantes 
staat nog altijd voorlaatste maar wel 
met 14 pt, evenveel als Cannes.

* Bij de vrouwen staat Mulhouse 
van Angie Bland na 14 speeldagen 
met 35 pt aan de leiding. Op de 
tweede plaats volgen Béziers en 
Nantes van Els Vandesteene met 
32 pt. Paris St.-Cloud van trainer 

Stijn Morand en speelsters Maud 
Catry en Aziliz Divoux staat zesde 
met 21 pt. St.- Raphael van Liesbet 
Vindevoghel staat achtste met 18 pt.

Duitsland
* Bij de vrouwen staat na 15 
speeldagen Schwerin aan de 
leiding met 39 pt. Dresdner SC van 
Dominika Strumilo en Valérie 
Courtois volgt samen met Stuttgart 
met 37 pt op een tweede plaats.

* Bij de mannen staat Friedrichshaven 
van Tomas Rousseaux en trainer 
Vital Heynen na 14 speeldagen met 
37 pt aan de leiding. Rhein-Main staat 
tweede met 36 pt. Berlin volgt met 
33 pt op een derde plaats maar heeft 
wel een wedstrijd minder gespeeld.
 
Turkije
Na 13 wedstrijden staat Vakifbank 
bij de vrouwen ongeslagen aan de 
leiding. In Turkije geldt een speciaal 
puntensysteem waarbij met een aanal 
factoren rekening gehouden wordt. 
Zo heeft Vakifbank 40,08 punten. 
Galatasaray van Charlotte Leys heeft 
reeds vijfmaal verloren en staat vierde 
met 25,2 punten. Bursa van Jan De 
Brandt staat met zes nederlagen 
zesde met 23,08 punten en Besiktas 
van Lise Van Hecke en Hélène 

Rousseaux staat 
met eveneens zes 
nederlagen zevende 
met 19,72 punten

Italië 
In A1 bij de mannen 
staat Civitanova na 
20 wedstrijden met 
53 pt aan de leiding. 
Trentino van Simon 
Van de Voorde staat 
samen met Perugia 
op de tweede plaats 
met 47 pt. Verona van 
François Lecat staat 
vijfde met 40 pt, Monza 
van Pieter Verhees 
zevende met 31 pt en 
Topvolley Latina van 
Kevin Klinkenberg 
elfde met 19 pt. Latina 
heeft nu wel een kloof 
van 5 pt geslagen 
met de derde laatste.

Bij de vrouwen spelen er slechts 12 
ploegen in A1. Na 14 wedstrijden 
staat Conegliano aan de leiding met 
34 pt gevolgd door Casalmaggiore 
met 33 pt. Laura Heyrman staat 
met Modena op een zevende plaats 
met 19 pt en Freya Aelbrecht met 
Monza op een tiende plaats met 12pt. 

Roemenië
Na 14 wedstrijden staat in 
Roemenië bij de mannen Steaua 
Boekarest aan de leiding met 36 
pt. Municipal Zalau van Matthias 
Valkiers volgt met 34 pt samen met 
Arcada Galati op de tweede plaats.

Slovenië
In midden Europa wordt door MEVZA 
een competitie georganiseerd voor 
vrouwen. Twee clubs uit Slovenië, twee 
uit Hongarije, twee uit Slovakije, één 
uit Kroatië, één uit Tsjechië en één uit 
Oostenrijk nemen hieraan deel. Calcit 
Ljubljana van Ilka Van de Vyver won 
hierin zijn eerste vier wedstrijden.  In 
de nationale competitie staat Ljubljana 
na 12 wedstrijden met 33 pt samen 
met Branik Maribor aan de leiding.

Tekst: Fernand Walder
Foto’s: Topvolley Belgium, 
Budowlani Lodz, CEV

Volleybal worldwide

Tomas Rousseaux
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Dominique Baeyens: 
“Meisjesploeg was tactisch 

flexibel”

Het was een echte uitdaging voor 
Dominique Baeyens om voor het 
eerst in zijn uitgebreide loopbaan 
een meisjesploeg te coachen. Op 
een WK-kwalificatietoernooi dan 
nog. En als vervanger voor Fien 
Callens, die met bevallingsverlof 
was. Maar het viel allemaal best mee.
“We konden ons kwalificeren. Volgens 
de cijfers werd de eerste wedstrijd 
tegen Portugal een gemakkelijke 

Drie op vier voor Belgische jeugdploegen

“Uitstekend voor het leerproces 
van onze jongeren”

In januari waren vier Belgische jeugdploegen actief in internationale kwalificatiewedstrijden. 

De jongens U21 van coach Kris Eyckmans plaatsten zich in Kroatië voor de volgende ronde 

van het WK-kwalificatietoernooi, de meisjes U20 van gelegenheidscoach Dominique 

Baeyens deden hetzelfde in Porto. De jongens U19 van Mieke Moyaert moesten tot de 

laatste minuut wachten om te weten dat ze zich in Ploiesti plaatsten voor de volgende 

ronde van het Europees kwalificatietoernooi. Alleen de meisjes U18 van coach Robin De 

Bont lieten zich in Sofia verrassen door het onverwachte Oostenrijk. Zij zijn uitgeschakeld.

winst, maar in werkelijkheid waren 
zij een gevaarlijke underdog, met 
behoorlijk wat aanvallend talent. 
We hebben de wedstrijd op controle 
gespeeld, ons normaal niveau 
gehaald en opslagdruk gezet.
Tegen Polen wisten we dat het 
een moeilijke match zou worden. 
Door de fysiek indrukwekkende 
tegenstander werden we de eerste 
set weg geserveerd. Stilaan kregen 
we die opslagen onder controle 
en de meisjes waren echt wel 
tactisch flexibel. De volgende sets 
wonnen we, maar zo’n reeks met 
drie ploegen is toch een beetje link.
De ervaring om meisjes te coachen? 

Ik zat niet echt te wachten op die 
opdracht. Maar ik heb mijn ervaring 
en het is een beetje een andere 
aanpak. Het is een beetje afwachten 
hoe ze reageren, maar ik heb het 
me geen seconde beklaagd. Ik vond 
het een heel sterke teamprestatie, al 
hadden we natuurlijk een aanvalster 
die al bij de seniores bewezen heeft 
dat ze het verschil kan maken. 
Hoe het verder moet, is de taak 
van Fien, maar het blijft voor die 
meisjes een kans om ervaring op te 
doen tegen sterke tegenstanders.”

Uitslagen: Portugal – België 
0-3, Polen – België 1-3.

Wat nu? Tussen 18 en 21 
mei ultiem kwalificatietoernooi 
met België in de groep van 
Bulgarije, Duitsland en Polen 
(gaat door in Wieliczka, Polen). 
De poulewinnaar gaat naar 
het WK in Mexico (7-16 juli).

Kris Eyckmans: 
“Slim spelen zonder 

setverlies”

“Dat de eerste wedstrijd 
gespeeld werd tegen gastland 
Kroatië was een beetje Meisjes U20
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verrassend en dus was het duidelijk dat 
deze match heel belangrijk was. We 
hebben deze partij dan ook intensief 
voorbereid. Het spelverdeler en hun 
opposite, die enkele weken voordien 
nog tegen Antwerpen speelden in 
de CEV Cup, hebben we redelijk 
onder controle gehouden en dus 
namen we met 3-0 winst een perfecte 
start,” vindt coach Kris Eyckmans.
“Dan volgde Turkije, in deze 
leeftijdscategorie toch het nummer 
3 van Europa. Ze overheersten ons 
met powervolley tot halverwege 
de eerste set. Maar dan bleek dat 
we ook met verstand, met slim 
spel de tegenstander konden 
beperken. Een goed blok en een 
heel sterke verdediging ontregelden 
de Turken. Een hele straffe uitslag 
tegen de topfavorieten, vind ik dat.
Op de derde dag kwamen we 
dan uit tegen Letland, eigenlijk de 
onverwachte finale. Want de Letten 
hadden dus ook van Turkije en 
Kroatië gewonnen met 
een spel dat ongeveer 
gelijkaardig was aan 
het onze: energiek, met 
veel enthousiasme en 
een beetje wachten 
op de fouten van de 
tegenstander. Wij 
deden het deze keer 
omgekeerd en vanaf 
de tweede set bleek dit 
helemaal duidelijk. Ik 
heb bijzonder veel deugd 
gehad aan deze ploeg, 
die het niveau moet 
halen van een Europese 
kwartfinale. Maar dat 
wordt afwachten.”

Uitslagen: Kroatië – België 0-3, Turkije 
– België 0-3, Letland – België 0-3.
Wat nu? Tussen 18 en 21 mei ultiem 
kwalificatietoernooi met België in 
de groep met Letland, Duitsland 
en Polen (gaat door in Duitsland). 
De poulewinnaar gaat naar het 
WK in Tsjechië (23/06 – 02/07).

Mieke Moyaert:
 “Kansen om veel bij te 

leren”

“De vier ploegen die het tegen 
mekaar opnamen in Ploiesti waren 
mekaar allemaal waard,” kijkt coach 
Mieke Moyaert terug op de prestaties 
van haar ploeg jongens U19. 
“Tegen Roemenië wisten we dat 
het een sleutelmatch kon worden. 
Eigenlijk lagen we niet onder, maar 
de stress, de omstandigheden 
(de assistent-coach die achter de 

bank stond te coachen), 
het publiek, maakten dat 
er soms kleine foutjes 
optraden, waardoor we 
zelfs een 12-18 achterstand 
weggaven op een moment 
dat we in sets met 1-2 
leidden.  En in de tiebreak 
worden we bij 13-13 verrast 
door twee rechtstreekse 
fouten. Maar we gaan 
ons zeker niet verschuilen 
achter al die excuses.
Vanaf dat moment wisten 
we dat elk punt zou tellen 
in de eindafrekening en we 
hebben de ontgoocheling 
doorgeslikt in de matchen 
tegen Portugal en IJsland, 
zodat we toch nog als 

betere tweede naar het EK mogen. 
We hebben alleszins nu al beelden 
van alle deelnemende ploegen. 
Dat EK zal deze jongens veel 
kansen geven om veel bij te leren.”

Uitslagen: Roemenië – 
België 3-2, Portugal – België 
0-3, IJsland – België 0-3.
Wat nu? België speelt in een poule 
van 6 ploegen tegen Bulgarije, 
Hongarije, Italië, Polen en Rusland 
in Györ (Hon). De eerste twee van 
deze poule spelen halve finales 
tegen de eerste twee uit de andere 
poule (Tsjechië, Finland, Frankrijk, 
Roemenië, Slovakije, Turkije in 
Puchov (Slk)). De nummers 3 en 4 van 
elke poule spelen ook tegen mekaar. 
De eerste zes van het EK spelen van 
18 tot 27/08 het WK U19 in Bahrein. 
De eerste zeven doen mee aan het 
EYOF 2017 (23-29/07) in Györ (Hon).

Jongens U21

Jongens U19
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Robin De Bont: 
“Toch grote stap 

voorwaarts gezet”

De enige Belgische jeugdselectie 
die zonder verdere kwalificatie 
naar huis kwam, waren de meisjes 
U18 met een nochtans immer 
positieve coach als Robin De Bont. 
“Wij werden in Sofia in de eerste 
wedstrijd verrast door Oostenrijk, 
hoewel we nochtans in de eerste set 
leidden met 11-18. Maar plots stokte 
het om onbegrijpelijke redenen. De 
stress van een eerste wedstrijd? De 
power en controlevolley van onze 
tegenstander? Hun sterke opslagen? 

Ik weet het niet, maar op de cruciale 
momenten haalden we gewoon ons 
normale niveau niet.  Jammer dat 
we die match verloren. Misschien 
de gedachte van we ‘moeten’ deze 
wedstrijd winnen in plaats van we 
‘willen’ deze wedstrijd winnen. Zichzelf 
te veel druk opleggen? Maar dat geldt 
natuurlijk voor elk deelnemend land.
Dat we nadien vrij vlot van Zwitserland 
wonnen en nadien misschien 
onze beste match van het toernooi 
speelden tegen Bulgarije (telkens 
met slechts miniem verschil verloren), 
was van geen tel meer. Tegenover 
vorige zomer heeft deze groep zeker 
een grote stap voorwaarts gezet. Het 
is natuurlijk ook een samengesteld 

team met speelsters uit Vlaanderen 
en Wallonië. Mocht je alle dagen 
samen spelen, haal je misschien 
betere uitslagen, maar we hebben 
wekelijks samen getraind en er was 
de BOIC-stage in Vittel. Ik denk dat 
er in deze generatie zeker potentieel 
zit om in de toekomst nog van mooie 
prestaties te spreken,” vindt Robin.

Uitslagen: Oostenrijk – België 
3-1, Zwitserland – België 
0-3, Bulgarije – België 3-0.
Wat nu? België uitgeschakeld.

Tekst: Marcel Coppens
Foto’s: CEV 

Belgische jeugdploegen

Meisjes U18
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‘Als spelend lid heb je geen zicht op de meestal 
belangloze engagementen op verschillende niveaus, 

die nodig zijn om een sport draaiend te houden.’

Club in de Kijker

Volleyteam Gullegem

Het verhaal van de voorzitter

Waarom voorzitter bij een 
volleybalclub
 ‘Een tiental jaren geleden kwam 
vanuit het toenmalige bestuur 
een dringende oproep naar meer 
medewerkers om het bestaan van 
VtG – Volleyteam Gullegem, te 
garanderen. Onze dochter Febe 
was toen net beginnen volleyballen. 
Samen met twee andere ouders ben 
ik op deze oproep ingegaan… en 
ging de bal aan het rollen. Intussen 
ben ik zes jaar voorzitter van de club.’

Heb je zelf het spel gespeeld?
‘Zelf speelde ik twaalf  jaar volleybal op 
provinciaal niveau, respectievelijk bij 
VOLARE Lauwe-Rekkem en GELVOC 

“Wij willen als club een 
signaalfunctie hebben”

Vt Gullegem  heeft het voorbije seizoen twee sterren behaald in het Jeugdsportfonds.

Voorzitter Lode Tarras vond het een mooie gelegenheid om via 

‘Club in de Kijker’ eens terug te blikken in zijn laatste jaar als 

voorzitter van deze sympathieke West-Vlaamse vrouwenvereniging.

Geluwe. Aansluitend speelde ik nog 
een aantal jaren met WEDAMAR in 
de Kortrijkse recreatieve competitie, 
tot wanneer de knieën aangaven 

dat ik er beter mee zou stoppen.’

Is er een intrinsieke motivatie 
aanwezig?
‘Met een kleine, gedreven 
bestuursgroep zijn we er in geslaagd 
om VtG in West-Vlaanderen op 
de volleybalkaart te zetten. Dit 
seizoen wordt echter mijn laatste  
als  voorzitter én bestuurder van de 

club…. Ik heb dit steeds graag en 
met veel overgave gedaan, maar 
toch vind ik de tijd gekomen om iets 
anders te doen. Ik ben overtuigd dat 

dit team van bestuursleden, trainers 
en medewerkers er in zal slagen 
om de komende jaren VtG op de 
volleybalkaart te houden. Ik ben dan 
ook trots deze groep de voorbije 
jaren en tijdens het huidige seizoen 
te mogen trekken (hebben) en dat ik 
een deel van de geschiedenis van 
de club mee heb kunnen schrijven.’ 
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Club in de Kijker

‘Mijn mama speelde volley en 
dat zag er leuk uit ’ 

Ik speel hier omdat het dichtbij is en 
veel schoolvriendinnen er ook spelen.’ 

Het ‘chipke’ na de match vind ik echt 
leuk. Maar het is ook gezellig om 

voor en na de training wat samen te 
babbelen.’

De leukste van de club zijn mijn 2 
coaches.’ 

‘Maar mijn mama is mijn 
topfavoriete!!!!’ 

   
 ‘Ik hoop nog 
lang volley te 
spelen in mijn 

gemeente en nog 
veel bij te leren  
zoals aanvallen 

aan het net.’

Paulien, 
12 jaar

                       
‘Ik speel graag volley omdat ik 

het zeer leuk vind.’ 
‘Ik speel bij VtG omdat al mijn 
vriendinnen er spelen en het is dicht 
bij huis.’
‘Het leukste in de club is dat iedereen 
speelkans krijgt en ik mezelf kan zijn.’ 

‘Ik kan niet echt kiezen wie de leukste 
is. Ze zijn allemaal echt leuk! ‘ 
‘Mijn grote favoriete is Valérie 
Courtois.’

‘Mijn grote droom 
is ooit in de 
eerste ploeg van 
VT Gullegem te 
spelen.’

Margaux,  
12 jaar                                                                  

tot de top-10 in de provincie.
Het  provinciaal Volleybalverbond 
bekroonde ons daar bovenop voor de 
kwaliteit van de totale clubwerking. ‘

‘VtG heeft het label van ‘hartveilige 
sportclub’. Verschillende leden 
van onze bestuursgroep, vaste 
medewerkers en (speelster-)trainers 
volgden een opleiding van het Rode 
Kruis rond reanimeren, defibrilleren 
en het gebruik van het AED-toestel.

VtG is een warme, familiale en 
transparante club en ondertekende 
recent de engagementsverklaring 
‘Zorgzaam Gullegem’. Als club menen 
we een signaalfunctie te hebben 
als we denken dat speelsters het 
moeilijk hebben en pogen we present 
te zijn bij persoonlijke tegenslagen 
en moeilijkheden van onze leden.

Dé droom van de club

De grootste ambitie van de club is 
deze groei te kunnen aanhouden en 
beheersen. Gullegem streeft naar een 
fanionploeg die meedraait in eerste 
provinciale én vooral een jeugdwerking 
die vruchten afwerpt door onder 
andere gekwalificeerde trainers, 
jeugdploegen die resultaten halen 
en jeugdspeelsters die doorstromen.

‘We zijn er ons van bewust dat 
deze kwalitatieve groei een proces 
van jaren is, doch menen alvast de 
goede vlucht te hebben genomen. De 
bekroningen vanuit de verschillende 
organisaties getuigen daarvan.’

Teksten verzameld door Luc De 
Leenheer

Wat wil je nog ‘kwijt’ in het artikel?  
‘De volleybalwereld is klein, doch 
leeft enorm. Ik ben blij getuige te zijn 
geweest van de inspanningen binnen 
de club zelf, binnen de gemeentelijke 
sportdienst en sportraad, de provinciale 
werking KWVBV, de VVB, het 
jeugdsportfonds, de Topvolleyschool 
en Topvolley Belgium.  Als spelend lid 
heb je geen zicht op de engagementen 
op die verschillende niveaus. 
Als (straks gewezen) bestuurder heb 
ik een groot respect voor iedereen die 
zich (al dan niet belangeloos)  inzet 
voor de mooie sport die volleybal is 
én hiermee een niveau haalt om trots 
op te zijn. Ik hield er alvast een aantal 
goede contacten en vrienden aan over.’

De ‘onzichtbare’ onmisbare kracht 
in het clubleven

‘Er is geen clubwerking zonder 
leden. Dus de speelsters zijn voor 
mij hierin het meest belangrijk. 
Om deze optimaal te laten 
functioneren, slagen we er gelukkig 
binnen VtG  in om binnen onze 
visie met de bestuursgroep, het 
trainerskorps en de vaste en 
losse medewerkers  jaarlijks 
kwantitatief en kwalitatief te groeien.’

De mooiste gelukte uitdaging

‘Als we onze diverse scores zien in 
verschillende rangschikkingen vinden 
we dit een bevestiging van ons streven 
en dus onze mooiste gelukte uitdaging.
We zijn de zevende grootste 
vrouwenvolleybalclub in West-
Vlaanderen met 164 leden en 11 ploegen 
in competitie waarvan 8 jeugdploegen.
Onze vereniging kreeg van de 
VVB twee sterren voor onze 
jeugdwerking en behoort zo 



www.janssen-fritsen.be

Is deze kapoen
de nieuwe kampioen?

Bestel online met kortingscode “RIO” 

“Topsport begint in Uw turnzaal”
Janssen-Fritsen helpt U met 10% septemberkorting

Voor alle actievoorwaarden zie www.janssen-fritsen.be/acties

10%
korting

16042602 September actie 2016.indd   7 28-04-16   11:58




