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Feesten

In deze tijd van het jaar staat het woord ‘feesten’ 
bovenaan in de agenda van heel wat landgenoten. Of 
ze nu volley spelen of een andere sport beoefenen, 
staat voor één keer buiten kijf. In tijden waarin mensen 
bang (gemaakt?) worden om nog een stap buiten de 
deur te zetten, zijn alle redenen goed om er eens in te 
vliegen. Al kunnen een aantal politieacties voor enige 
beperking in het drankgebruik zorgen, maar je hoeft ook 
niet altijd gedronken te hebben om een plezierige avond 
te beleven.
Dat moet allicht de gewezen Nederlandse bondscoach 
Giovanni Guidetti gedacht hebben, toen hij Oranje 
verliet ten voordele van de Turkse nationale ploeg. 
Het verhaaltje over zijn dochtertje dat hij iets meer 
wilde zien opgroeien dan nu het geval was, mag dan 
in de kerstsfeer wel ontroerend klinken, de realiteit 
luidt dikwijls wel iets anders. De man, die bij zijn Turks 
clubteam Vakifbank zo’n slordige 300.000 Euro verdient, 
werd naar het heet bedacht met de drie- tot viervoudige 
som van het bedrag dat hij kreeg in Nederland om 
voortaan de nationale Turkse vrouwenploeg te leiden. 
Familiefeestje bij de Guidetti’s?
Al hoeft ook geld niet noodzakelijk gelukkig te maken.
Hoezeer kunnen spelers en speelsters gelukkig zijn 
om sportieve successen. In het Antwerpse Sportpaleis 
kunnen spelen voor meer dan 10.000 kijkers is een 
belevenis die niet al te veel volleyers op hun palmares 
mogen schrijven. De vreugde om die finale te mogen 
halen, was heel spontaan, zowel bij de spelers van 
Roeselare en zeker bij die van Maaseik, die al een tijdje 
moesten nagelbijten om nog eens zo ver te geraken. 
Een ‘classico’ waarbij de winnaar lang niet bij voorbaat 
gekend is. Evenmin bij de vrouwen, bij wie AVO Asterix 
Beveren natuurlijk wel als favoriet op het terrein stapt 
tegen VDK Gent. Maar in een bekerfinale weet je maar 
nooit!
Wie in dit Nieuwjaarsnummer even nagaat waarover 
topsporters echt gelukkig kunnen zijn, merkt dat het 
dikwijls bij ‘gewone’ menselijke zaken blijft: vader of 
grootvader worden, is toch zeker een feestje waard, 
waarbij alle sportieve successen in het niets verdwijnen.
Mogen wij in 2017 aan al onze lezers en aan alle 
volleyliefhebbers een geweldig jaar toewensen op 
sportief gebied, of het nu bij de jeugd, bij de seniores 
of bij de veteranen is. Maar mogen wij vooral iedereen 
een aantal gelukzalige momenten 
toewensen op het persoonlijke vlak, 
waarbij even het sportieve op de 
achtergrond mag verdwijnen?
Een zalig en gezond 2017 gewenst!

Marcel Coppens
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Volleybal is een zuivere 
fascinatie, zeg maar 
een verslaving, naar het 
voorbeeld van zijn nieuwe 
baas bij de Belgische 
Red Dragons. Brecht 
neemt graag ook het 
nationale beachvolleybal 
ter harte. En hij is ook 
headcoach van VC 
Jaraco As, nieuwkomer in 
de Liga A bij de vrouwen.  
Van Kerckhove leeft 
zeven levens. Hij leerde 
het klappen van de 
zweep kennen in hogere 
volleybalkringen. Door 
een kronkel van het lot.

Via Koen Baeyens en 
Zellik

Brecht Van Kerckhove 
had een vriendin, toevallig 
de zus van topvolleyer 
Koen Baeyens. Zo kon 
Brecht zijn kans wagen 
in Zellik (trainer was 
wijlen Erwin Croes), 
later bij Lennik (Jan De 
Brandt), Maldegem, 
Torhout, Averbode, 

Brecht Van Kerckhove wordt met Steven Vanmedegael assistent-coach van Vital Heynen

“Ik ben zo gek van volleybal” 

Brecht Van Kerckhove, Directeur SKO of Sportkaderopleidingen bij de federatie in 

Vilvoorde en trainer-coach van Jaraco As in vrouwen Liga A wordt in 2017 weer 

verenigd met een oude krijger: Vital Heynen, de nieuwe bondscoach van de 

Red Dragons. Brecht stapt in de functie van assistent-bondscoach, samen met 

Steven Vanmedegael van Knack Roeselare, als collega-assistent. Drukke tijden 

liggen in het verschiet. Maar de Ninovieter die al enkele jaren in de Limburgse 

brouwersgemeente Alken woont, maalt niet om een kilometer meer of minder. 
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Roeselare en Antwerpen, waarmee 
hij de titel pakte in de Liga B.

Hij werd dan trainer-speler bij Rapid 
Denderhoutem (de ploeg van zijn 
broers Thijs en Joost), tot Vital Heynen 
hem naar Noliko Maaseik haalde. En 
het is precies diezelfde Vital, die nu op 
zijn oude vriend graag een beroep doet. 
Van Kerckhove: “ Het moet zijn dat ik 
destijds bij Vital ben opgevallen door 
mijn flamboyante kapsels. De kappers 
hebben veel verfgeld verdiend aan 
mij. Vital leerde me beter  kennen op 
de sportkampen die hij organiseerde 
in Maaseik, waar ik hem later dus 
vier seizoenen assisteerde en één 

jaar vol maakte als hoofdcoach.”

“Ik wil toch een fabeltje uit de wereld 
helpen. Ik rijd niet elke dag naar 
Vilvoorde”, lacht de papa van Marie-
Julie (4) en zoontje Thibo (1). Brecht 
is van origine een Oost-Vlaming, 
geboren in Gent. “Door mijn Alkense 
vrouw Anouck Ponsard  (ex-Alken, 
ex-DV Hasselt)- ze was een fan van 
Franky Reijmen, ik heb haar leren 
kennen op sportkamp - belandde ik in 
Limburg. Ik heb het me nooit beklaagd.” 

Boeiende contacten bij DSKO

“Ik trotseer zeker niet elke dag de 
files. Ik werk vaker van thuis uit. In 
mijn functie bij DSKO volg ik de basis 
op, zeg maar de nieuwkomers, voor 
wie ik leerlijnen en bijscholingen 
uitwerk. Ook de topsporttrainers 
vragen mijn aandacht. Het is leuk 
dat ik zo in contact sta met spelers 
en oud-spelers als bijvoorbeeld 
Frank Depestele, Kristof Hoho (wil 
de opleiding ooit starten), Wouter 
Verelst, Christophe Van Goethem, 
Jelte Maan, Manu Callebert en de 
dames Sarah Smits, Jolien Wittock en 
Linde Hervent. Zij proberen allemaal 
het diploma trainer A te behalen. 
Ja, het is een boeiend circuit.”

Voor wie het nog niet wist: de 
trainersopleiding omvat vier stappen: 
initiator, instructeur B, trainer B en 
trainer A. Alle clubs op nationaal 
niveau moeten iemand hebben 
met een A-trainersdiploma. Of die 
mensen moeten aan de opleiding 
begonnen zijn. Zoals Peter Van 
Zundert (Wara Genk A) bezig is. 

Andere weetjes: de Nederlander Jan 
Meertens (Avoc Achel) heeft een 
Nederlands diploma: VT 5. Dat wordt 
gelijk geschakeld met trainer A in ons 
land. Van Kerckhove: “En trainers 
als Daniel Castellani (Maaseik) en 
Ratko Peris (Menen) beschikken over 
een FIVB-diploma. Dat is weer een 
aparte materie. Bij de FIVB bestaan 
er namelijk drie niveaus. Ook de Brit 
Joel Banks (Maaseik) heeft de nodige 
competenties verworven, die werden 
voorgelegd aan een speciale VTS-jury.” 

Bij jouw vertrek in Maaseik zat je 
even zonder club?
“Ja, dat klopt. Ik kreeg dan de kans 
om te werken bij de Yellow Tigers. 
Een heel fijn vangnet voor mij. Met 
dank aan Gert Vande Broek, Kris 
Van Snick en Raf Vekemans. Een 
mooie periode. Ik denk aan de World 
Grand Prix in Japan, na de promotie 
via Polen (winst tegen Nederland) 

Brecht Van Kerckhove met Maaseik
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naar de hoogste wereldgroep.
Dan kwam Jaraco As informeren, 
omdat hun trainer Erik Verstraten 
verkaste naar Maaseik. Hasselaar 
Jo Van Decraen hapte bij As niet toe, 
zo gaf ik mijn eerste training bij As in 
hartje Limburg, actief in de Liga B, op 
30 november 2013. Ondertussen drie 
jaar geleden. Het eerste seizoen werd 
ik vijfde, het tweede seizoen leidde tot 
een (verloren) barrage tegen Datovoc 
Tongeren, afgelopen seizoen volgde 
de overstap naar de Liga A, wegens 
‘de stop’ van VC Groot-Turnhout.”

Jaraco As: in stijgende lijn

Hoe evolueert jouw job en jouw 
trainerschap verder?
“Dat is een beetje afwachten. Wellicht 
wil ik bij DSKO meer ondersteuning. 
Zodat ik enkele taken kan overlaten. 
Omdat het mijn grote ambitie is en 
blijft professioneel trainer te zijn. 
Wie weet kan dat ooit in As, waar 
het seizoen uitstekend verloopt. 
We halen de middenmoot, ook de 
halve finale van de beker: mooie 
adelbrieven als debuterende club bij 
de top 10 van het land.  VC Jaraco 
zet elk jaar stappen vooruit: Geert 
Janssen, manager Jo Santermans en 
de jonge secretaris Kristof Steegmans 

hebben geweldige ideeën, er borrelt 
veel ambitie, genoeg redenen dus 
waarom ik er nog zit. Ik ben er 
ook bezig met de jeugdopleiding. 
De club zit vol dynamiek en vormt 
één grote familie. Het gaat in 
stijgende lijn. Jaraco wil graag 20 
uur training per week aanbieden.”

Dus Jaraco As mag op beide oren 
slapen. Hoe zit het met de Red 
Dragons?
“Ook heel goed. Vital, Steven en 
ikzelf: we vormen een heel correct 
trio. We zijn goeie vrienden, we gaan 
loyaal met elkaar om. En zonder 
te pochen: we brengen een schat 
aan kennis samen. De wederzijdse 
appreciatie is enorm groot. Natuurlijk: 
Vital stelt als selectieheer het team 
samen. Steven bekijkt het volleybal 
meer vanuit de scouting. Claudio 
Gewehr heeft hem daarvoor opgeleid. 
Ik heb meer trainersinvloeden 
meegekregen in Zellik en ook van 
meester-tacticus Vesko Ivanovic bij 
Averbode. En zestig procent heb ik 
geleerd via Vital. Ik zie de sport heel 
ruim, ik pik ook gemakkelijk ideeën 
op. Weet je: al heel vroeg bij Zellik 
wist ik dat ik ooit trainer wilde worden.”

Uitdagend zomerprogramma

Gelukkig voor Brecht vallen de 
meeste Dragons-uitdagingen buiten 
het zaalseizoen. In As heeft hij de 
maximale hulp van assistent Geert 
Vandersmissen, Erik Verstraten 
(geeft één training per week) en 
van Raf Deckers. Het is een beetje 
vergelijkbaar met de aanpak van 
Roberto Rezende, de bondscoach 
van Brazilië, die ook een vrouwenteam 
in de Liga onder zijn hoede heeft.

“De WK-kwalificatie in Slovenië valt 
tien dagen na de competitie. Zware 
klus. Dan volgt vrij snel de World 
League in Servië, Iran en Antwerpen. 
In augustus start de voorbereiding op 
het EK 2017 in Polen. Tussendoor 
heb ik ook nog aandacht voor het 
beachvolleybal: de carrière van 
Dries Koekelkoren, Tom Van Walle 
en van Liesbeth Mouha en Katrien 
Gielen. In een samenwerking 
met trainers Bart Janssen en Rik 
Donkers. Het kost me allemaal niet 
extreem veel moeite. Waarom niet: 
omdat ik de job zo dolgraag doe.”

Tekst: Leo Peeters
Foto’s:  Brecht Van Kerkhove, CEV

Brecht Van Kerckhove

Red Dragons en Yellow Tigers in 2017

Een druk programma in 2017 voor onze nationale senioresploegen.
Haal jouw gloednieuwe kalender maar al boven en noteer alle belangrijke data.

Red Dragons

23 tot 28 mei: WK-kwalificatietoernooi in Slovenië (alleen de winnaar gaat verder) met deelname van Slovenië, 
Portugal, Letland, Israël en Georgië)
2 tot 4 juni: World League in Servië (tegen Servië, USA, Canada)
9 tot 11 juni: World League in Iran (tegen Iran, Argentinië, Servië)
16 tot 18 juni: World League in ANTWERPEN (tegen Frankrijk, Italië, Canada)
o.v. (indien 2de geworden op WK-kwalificatietoernooi in Slovenië): 15 tot 20 augustus: 2de kwalificatietoernooi 
(alleen winnaar gaat door)
23 augustus tot 3 september: EK in Katowice (tegen Frankrijk, Nederland, Turkije)

Yellow Tigers

30 mei tot 4 juni: WK-kwalificatietoernooi in KORTRIJK met deelname van Italië, Wit-Rusland, Spanje, Letland, 
Bosnië/Herzegovina (alleen winnaar gaat verder)
7 tot 9 juli: World Grand Prix in Turkije (tegen Turkije, Brazilië, Servië)
14 tot 16 juli: World Grand Prix in Rusland (tegen Rusland, Nederland, Dominikaanse republiek)
21 tot 23 juli: World Grand Prix in Brazilië (tegen Brazilië, Nederland, USA)
o.v. (indien 2de geworden op het WK-kwalificatietoernooi in Kortrijk): 22 tot 27 augustus: 2de kwalificatietoernooi 
(eerste en tweede geplaatst)
20 september tot 1 oktober: EK in Gögy Göl – Azerbaidjan (tegen Tsjechië, Servië, Nederland)
(mc)
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Walter Colson van VC 
Lindemans Aalst gunt Roeselare 
alvast het succes. “Ik moet me 
in de bekerfinale nu niet in twee 
stukken hakken. Ikzelf en mijn 
familie kunnen voluit voor zoon 
Martijn bij Maaseik supporteren.”
Hendrik Tuerlinckx kan de 
reactie van Walter als vader van 
een volleyballende zoon best 
smaken. “Iedereen ging er van uit 
dat we de finale zouden halen na 
0-3 in de heenmatch. Maar het moest 
nog altijd gebeuren. Zo hebben we de 
voorbereiding met een professionele 
ernst aangepakt. En we hebben een 
puike wedstrijd gespeeld. Dat was 
ook nodig, omdat VC Lindemans 
Aalst stappen vooruit heeft gezet.”

Negende finale tegen Maaseik
Tuerlinckx, bezig aan zijn negende 
seizoen bij Knack, heeft zijn contract 
verlengd tot 2020: “Dat Maaseik 
wint in Antwerpen, had ik een beetje 
verwacht. Ze gingen zich geen derde 
keer aan de Antwerpse steen stoten 
en zich andermaal laten verrassen. 
De Limburgers hebben meer balans 
gebracht in de ploeg. Er staat een 
toptrainer aan het roer. De groep 
is ondanks haar jeugdigheid heel 
matuur. Hoe ze in het Sportpaleis op 
12 februari zullen reageren, dat weet 
ik niet. Wellicht zwaar geprikkeld. 
Het is hun allereerste optreden in die 
sporttempel na het vertrek van de 
bekerorganisatie uit de Antwerpse 
Lotto Arena. Wij zijn ietsje beter 
vertrouwd met de omstandigheden. 
Maar op onze laatste gewonnen 
finale van 2013 tegen Maaseik - 

Knack Roeselare geniet van ticket voor bekerfinale en ongeslagen interclubstatus

Hendrik Tuerlinckx: “Tot hiertoe 
een geweldige campagne”

Knack Roeselare doet het dit seizoen meer dan uitstekend, zeg maar fantastisch goed, onder 

hoede van trainer-coach Emile Rousseaux en zijn assistent Steven Vanmedegael. Niemand 

kon tot vandaag stokken in de wielen steken in de EuroMillions Volley League. Ook in de 

Belgische beker plakten de West-Vlamingen het ene droomresultaat na het andere op het 

scorebord. De zware kalender wordt er met sprekend gemak bijgenomen. Hendrik Tuerlinckx 

laat alle dingen rustig op zich afkomen in de Champions League. “De cijfers zijn uitermate 

positief. Maar we zijn nog maar in de beginfase van de competitie. Ongeveer net halfweg.”

Brecht Van Kerckhove was er trainer 
- wil ik niet voortbouwen. Alles is 
anders: spelverdeler Tervaportti 
is er niet meer bij. En Maaseik 
heeft zijn lessen getrokken uit de 
mislukkingen en staat er weer 
helemaal. Nu ja, onze honger om 
onze historisch 9de bekerconfrontatie 
tegen de aartsrivaal te winnen, is 
bijzonder groot. Ik verkneukel me nu 
al in deze prachtige confrontatie.”

Liever niet dagdromen
Bingo voor de bekerfinale, ook bingo 
in de EuroMillions Volley League. “We 
winnen inderdaad al onze wedstrijden. 
Tien op tien: acht driepunters en twee 
zeges met 3-2 in vijf sets. Goed voor 
28 punten, 30 winstsets, slechts 5 
verloren sets. Maar ik wil niet te vroeg 
victorie kraaien. In de terugronde 
worden onze achtervolgers sterker. 
Bovendien: onze voorsprong van 
vier punten op Maaseik, drie op VCL 
Aalst en al acht op Antwerpen wordt 
herleid bij de start van de play-offs. 
Het kan nog alle kanten uit. Nu al 
dagdromen, dat heeft niet veel zin.”

CL: hoog niveau halen
Aan het Europese front pakte 
Roeselare, rechtstreeks 
geplaatst voor zijn vijftiende CL-
campagne, al één punt in poule 
E, thuis tegen de drievoudige 
Russische CL-winnaar Belgorod 
van coach Gennady Shipulin: 
2-3. Na 13-10 in de tiebreak. 
“We maakten drie punten meer 
dan de Russen in het totaal: 
108 tegen 105. Ook ons blok 

rendeerde: 12 tegen 10. En onze 
positieve receptie: 59 procent tegen 
43. Maar de Rus ‘The Beast’ Muserskiy 
(2m18) dichtte nog de kloof.”
In Perugia, het vroegere team van 
Hendrik Tuerlinckx  in seizoen 2006-
2007, met nu Lorenzo Bernardi op 
de trainersstoel, floepte het 3-0 aan 
op het scorebord. “Vooreerst was het 
een zeer complexe verplaatsing van 
elf uur, met drie vervoermiddelen: de 
trein naar Zaventem, het vliegtuig naar 
Rome en de bus naar Perugia. We 
verloren tegen de Rus Ivan Zaytsev 
(Italiaan geworden) en de Servische 
toppers Podrascanin en Atanasijevic 
met slechts 9 puntjes verschil. Dat 
belooft voor het vervolg in deze 
loodzware poule tegen Halkbank 
Ankara. Ik heb één grote betrachting: 
dat we telkens een hoog niveau halen. 
Als dat lukt, zien we wel of een tweede 
of derde stek binnen handbereik komt.” 

Tekst: Leo Peeters
Foto: Bart Vandenbroucke

Europees programma:
18/01: 18u00 Halkbank Ankara – Roeselare
01/02: 20u30 Roeselare – Halkbank Ankara
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VC Lindemans Aalst kan zich vinden in zijn positie in het volleylandschap

Walter Colson betaalt graag leergeld. 
“Gelukkig is Pascal Debels mijn grote 
klankbord, mijn steun en toeverlaat. 
Ook voorzitter Jan Luppens is goed 
beslagen in vele materies. Net als 
secretaris Lieven Vanderwulst. Bij 
hen kan ik met al mijn vragen terecht.” 

Thema 1: de interclub
Walter Colson: “We staan derde in de 
League. Als dat over enkele maanden 
nog zo is, dan is het eerste seizoen 
in Aalst geslaagd. Wat niet wil zeggen 
dat we de weg hogerop niet zouden 
ambiëren. Uiteraard wel. Maar onze 
start verliep moeizaam. De zaal was 
niet klaar, zo openden we het seizoen 
met vijf uitwedstrijden. Historisch 
was Roeselare onze eerste Schotte-
bezoeker op 26 november: 0-3. Ook 
in Maaseik haalden we het niet (3-1) 
na nochtans een spetter in de eerste 
set. En in de openingswedstrijd 
van het seizoen lieten we een 
puntje glippen bij Haasrode.”
“VC Lindemans Aalst is een 
doorgroeiclub. Dat zal wellicht nooit 
anders worden”, maakt Walter 
Colson de inschatting van de alweer 
ingrijpend gewijzigde spelerskern. 
“Het is lastig om toppers in België te 
houden. Het buitenland zwaait met 
vettere contracten. Zo zijn Baetens, 
Overbeeke, Andringa en Sparidans 
vertrokken. En wie nog allemaal. 
Je zou eens moeten uitvissen wie 
hier allemaal ooit gespeeld heeft.  
Financieel en sportief kunnen veel 
spelers zich via VCL Aalst opwerken. 

“Top drie biedt perspectief voor 
de toekomst”

In het licht van alle omstandigheden - de verhuis van het Molenbos in Zellik naar zaal Schotte in 

Erembodegem, deelgemeente van Aalst, kan het bestuur van VC Lindemans Aalst leven met de 

evolutie van de laatste weken. Het exit voor de bekerfinale 2017 incluis. Roeselare bleek veel te sterk. 

De dubbele 3-0 van Knack in de halve finales illustreert de overmacht van de West-Vlamingen. VC 

Lindemans prijkt in de EuroMillions Volley League op de derde plaats. Voor iedereen oké. Volgende 

opdracht is de Europese uitwedstrijd bij het Israëlische Kfar Saba. “De return in zaal Schotte vergt 

het uiterste van de organisatie”, zo vertelt algemeen manager Walter Colson. Met hem zetten we 

een boompje op over vier thema’s: de interclub, de verhuis, de Belgische en Europese bekers.

Allerlei budgettaire beperkingen 
dwingen onze sportieve staf elk 
jaar opnieuw op zoek te gaan naar 
relatief onbekend talent. Als je dat 
rond passeur Frank Depestele dan 
opkweekt tot een succesverhaal, 
dan is de keerzijde, dat je veel van 
de jongens vrij snel weer kwijt bent. 
Maar VC Lindemans handhaaft zich 
toch bovenaan. Bijna op hoogte van 
de traditionele top twee  - Roeselare 
en Maaseik - die andermaal op punt 
staan zich door te zetten. Wij horen 
bij de top drie, dat is mooi. Voorts  
is Antwerpen voor mij de revelatie. 
Hoe Alain Dardenne erin slaagt, met 
ik-weet-niet-welk-budget, een goeie 
ploeg in de stelling te brengen. Ze 

wonnen zowaar op Maaseik: 2-3. Maar 
een vierde bekerfinale op rij was voor 
Topvolley Callant te hoog gegrepen.”

Thema 2: de verhuis
“Elk uurtje heeft voortaan zijn 
factuurtje”, zet Walter Colson een 
boutade op rijm, over het financiële 
impact van de verhuis naar Aalst. “Het 
totaalconcept is duurder geworden. 
In Molenbos hadden we gewoon 
alle faciliteiten, domineerden we de 
invulling van de dagen. Dat is nu 
anders. Daarnaast is er het vele werk 
in verband met de organisatorische 
en sportieve aanpassing. Koken 
kost geld. Gelukkig zijn de sponsors 
ons trouw gebleven. Meer nog: de 
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bedrijven in de regio Aalst tonen grote 
belangstelling. Toch blijft het zoeken 
naar verdere professionalisering.”
Manager Colson: “De verhuis vroeg 
van iedereen veel denkwerk. De 
prijsvorming, de verdeling van uren, 
de onderhandelingen met de stad 
Aalst. Ook met de politie over security 
en parking. Voorts de praktische 
wedstrijdorganisatie en het après-
gebeuren in het cafetaria.  Er was 
een mentaliteitsverandering nodig 
op elk niveau  van onze mooie club. 
In Molenbos konden we zeggen, 
‘alles is hier van ons’, maar Schotte 
biedt ook kansen aan danssport, 
gevechtsporten en olympisch turnen. 
Het gaat om een sporthal van meer dan 
3500 vierkante meter, 70 meter lang. 
Die mastodont is niet van ons: wij zijn 
één van de gebruikers. In Molenbos 
beschikten we over een eigen VIP 
en catering. We konden de drank 
kiezen, dat is allemaal veranderd. 
Wij zijn nu in Schotte een klant als 
een andere. Zo is deze hal in handen 
van bouwonderneming Cordeel, die 
een soort huurovereenkomst heeft 
afgesloten van dertig jaar met de 
stad Aalst en het AG, het Autonoom 
Gemeentebedrijf. Aalst kwam 
overigens op eigen initiatief bij ons in 
beeld, toen Brussel niets concreets 
opleverde. Wij waren het beu Europees 
uit te wijken naar Gent, Antwerpen 
en Maaseik. Logistiek zo belastend.”
Zeer positief: VCL Aalst trekt nu al 800 
tot 1000 supporters. Walter Colson: 
“Slechts één groot probleem: men 
heeft niet gedacht aan voldoende 
parking: 2000 zitjes in de hal, maar 
slechts 250 parkeerplaatsen. Maar 
oké: de respons van de Aalstenaar 
komt op gang en de inkapseling van 
de club is goed bezig. Ook via speaker 
Sven ‘Plop’ Desmet van basket 
Okapi Aalst. En Nadia Lindemans 
verzorgt optimaal de sfeer, o.a. als 

kerstvrouw tegen Haasrode. Jawel, 
de verankering gaat in stijgende lijn. 
Schotte is een schitterend complex: 
veel ruimte, veel hoogte (12,5 m). 
We spelen op één derde van de zaal, 
we laten een doek naar  beneden.”

Thema 3: Belgische beker
Walter Colson: “In de beker hebben 
we Booischot en Zoersel (Amigos 
klopte vooraf Menen!) vlot opzij gezet. 
Roeselare kwam dan winnen met 0-3. 
Heel nipt in cijfers. De uitslag was 
te zwaar. Maar Hendrik Tuerlinckx 
hanteerde zijn hamer. Wij speelden 
niet constant genoeg. Ik hoopte via de 
return nog op een bekerfinale tegen 
Maaseik: als vader tegen mijn zoon 
Martijn. Maar Roeselare had net als 
Maaseik genoeg aan twee sets. Beide 
ploegen leunen momenteel aan tegen 
het Europese topniveau. Zo ver staan 
we nog niet. Kijk: de verschillen voor 
Roeselare tegen Belgorod (2-3) en 
Perugia (3-0) waren niet bijster groot. 
Het ging om nipte setstanden. Ook 
Maaseik imponeerde tegen Dinamo 
Moskou (1-3) en Kedzierzyn (0-3). 
Door geen al te grote kloof in standen.”

Thema 4: CEV Cup
Afgelopen seizoen haalde VCL 
Aalst (nog als Asse-Lennik) de Final 
12 tegen Trentino. Komt het weer 
zo ver? VC Kharkiv uit Oekraïne 
gaf forfait. Zo staat Kfar Saba uit 
Israël op het menu. Youngster Lou 
Kindt doet de verplaatsing niet mee 
wegens internationale verplichtingen 
met de Belgische beloften. Eén 
ding zit VCL Aalst meer dan dwars.
Walter Colson: “De wedstrijd tegen 
de Israëli’s in de buurt van Tel Aviv 
is beschamend duur. En het is 
eigenlijk maar een verplicht nummer. 
Het grotere werk wacht, normaal in 
de volgende ronde, tegen het Zuid-
Franse Arago de Sète. Het hele 

Europese budget wordt er door die 
loting tegen Kfar Saba in één keer 
doorgesluisd. Ook door de enorme 
kost van de terugwedstrijd op 18 
januari: een hel voor de Aalsterse 
politiediensten, de staatsveiligheid 
en de security. Israël brengt zowaar 
ook nog eigen veiligheidsmensen 
mee. We zullen wellicht een speciale 
portiek moeten plaatsen bij de ingang. 
Voor de controle van handtassen 
en rugzakken. Hopelijk kunnen 
we zo elke vorm van angst weren: 
supporters worden beschermd, 
ze hebben niets te vrezen.”
Maar de kosten zijn moeilijk 
beheersbaar. Walter Colson: “Vergeet 
niet: het terreuralarm in ons land blijft 
gehandhaafd op niveau 3. Wie is 
daar mee opgezet? Niemand toch. 
Misschien kan de CEV in dat verband 
iets meer bieden. Alle steun is welkom. 
In voetbal is een Europees ticket 
een beloning, met een return van 
miljoenen euro voor de deelnemende 
ploeg. Helaas is een Europees 
spelende volleybalploeg een grote 
melkkoe. Dat is dus de omgekeerde 
wereld. Anderzijds: speel je niet 
Europees, dan ontstaat een probleem 
van aanwerving. De eerste vraag bij 
een transfer luidt vaak: spelen jullie 
Europees? Bij een ‘ja’ kan je goeie 
spelers aantrekken. Bij ‘neen’ mag 
je dat meestal vergeten. We staan 
nu bij de top drie in België. Niet 
onaardig in dit overgangsjaar. Onze 
positie biedt zeker perspectieven 
voor een mooie toekomst.”

Tekst: Leo Peeters
Foto: Bart Vandenbroucke

Europees programma:
04/01: 17u00 Kfar Saba – Aalst
18/01: 20u30 Aalst – Kfar Saba
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“Achter alles staan we nog steeds op 
schema. Met een bijeengescharrelde 
ploeg haalden we de halve finale 
van de Belgische beker, zijn we nu 
al zeker van deelname aan de play-
offs en geraakten we in de volgende 
ronde van de CEV Cup. 
Al onze verwachtingen 
werden dus bereikt. Wat 
er nu eventueel nog 
bijkomt, is een bonus.
Nee, dit is niet het 
ontbreken van de kers 
op de taart, omdat we 
voor het eerst in vier 
jaar de bekerfinale 
niet halen. Het was 
onze doelstelling om 
minstens de halve finale 
te halen. We kunnen 
zeker beter dan hetgeen 
we tegen Maaseik lieten 
zien, maar dat er ruim 
2000 toeschouwers 
in de Arenahal 
opdaagden, stemt ons 
positief naar de toekomst. Deze club 
leeft echt wel bij een breed publiek.
Tegen Maaseik dreef echter de klasse 
boven tegen het ‘groene’ (achter de 
oren) Antwerpen, dat een ploeg bij 
mekaar haalde binnen de beperkingen 
van het budget. De voorbije maanden 
leverden wij fantastisch volley af en 
in de competitie haalden we in de 
heenronde in elke wedstrijd punten. 
Misschien is het niet slecht voor 
deze groep dat we hier even kunnen 
rusten en stilaan toeleven naar de 
play-offs na een bijzonder drukke 

Topvolley Callant Antwerpen bekert Europees verder

Tim Verreth: “We zitten nog altijd 
op schema”

Een beetje teleurstelling in de Arenahal in Deurne na de uitschakeling van 

Topvolley Callant Antwerpen in de halve finale van de Belgische beker. De stunt van 

vorig jaar tegen Noliko Maaseik kon niet herhaald worden. “Maar de Limburgers 

waren duidelijk de betere ploeg. Alleen jammer dat we voor een uitverkochte 

zaal van bijna 2000 toeschouwers niet ons normale niveau konden halen, al 

was Maaseik echt wel de sterkste,” bekende sportief manager Tim Verreth.

agenda in de decembermaand. Het 
is misschien niet slecht zoals het nu 
loopt en wellicht kunnen we intussen 
onze energie in andere zaken steken, 
zoals het gezond maken van de club.
Dat we ook nog in de 1/16de finales van 

de CEV Cup zitten, is meegenomen, 
al was ons Europees avontuur geen 
prioriteit. Intussen kunnen we de 
mensen toch verwennen met mooie 
prestaties binnen de grenzen van ons 
budget,” weet de Antwerpse manager.

Intussen heeft assistent-trainer 
Dries Hoeyberghs al een aantal 
beelden bekeken van de komende 
Servische tegenstander in de 
CEV Cup, nl. Rode Ster Belgrado. 
“Een stevige ploeg met twee 
sterkhouders: de jonge opposite 

Blagojevic, de tweede of derde 
opposite van de Servische nationale 
ploeg, en receptie-hoekspeler 
Stojsavljevic. De eerste scoorde 
aan een hoog percentage in de 
Champions League-wedstrijd tegen 

Tallinn, die pas in de 
‘golden set’ gewonnen 
werd. Nadien was 
Izmir te sterk en viel 
Belgrado terug naar de 
CEV Cup. Ze spelen 
een typisch soort 
Oostblokvolley met veel 
hoge ballen. In receptie 
zijn ze niet zo sterk, hun 
spelverdeler is redelijk 
en hun middenblokkers 
zijn niet echt heel 
beweeglijk. Maar op 
de videobeelden zag je 
toch in een hoek van 
de zaal 200 dolgekker 
supporters hun spelers 
ophitsen, zoals we dat 
ook in de vorige ronde 

in Castela hebben ervaren. Ik geef 
ons minder kans om door te stoten 
naar de volgende ronde (vermoedelijk 
tegen het Duitse Rhein-Main), maar 
je weet maar nooit dat we opnieuw 
aan een hoog niveau kunnen 
acteren,” hoopt Dries Hoeyberghs.

Programma 1/16 finale CEV Cup
05/01: 20u30 Antwerpen – RS Belgrado
18/01: 19u00 RS Belgrado – Antwerpen

Tekst: Marcel Coppens
Foto: Bart Vandenbroucke
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Daniel Castellani hoopt jong Maaseik weer aan de top te brengen

Het gaat Maaseik voor de 
wind na een voorzichtige 
start in de interclub. “We 
moeten een nieuwe 
ploeg bouwen, terwijl 
Roeselare kan terugvallen 
op zijn vaste kern,” zegde 
technisch-sportief directeur 
Wout Wijsmans eerder 
al daarover. “Het zal tijd 
vergen om een stevig 
geheel te smeden. Maar 
ik twijfel er niet aan dat 
coach Daniël Castellani in 
die opdracht zal slagen.”

Wijsmans: goed huiswerk
De scores van de laatste 
weken schijnen het gelijk van 
Wijsmans te bewijzen. De 
nederlagen in Roeselare (3-
0) en thuis tegen Antwerpen 
(2-3) werden gekaderd 
als twee ‘accidents de 
parcours’. Noliko heeft 
genoeg potentieel via 
kapitein Jelte Maan en de Argentijn 
Nicolas Bruno op receptie-hoek. En 
met de 20-jarige Luxemburger Kamil 
Rychlicki als jeugdige ‘bomber’ op de 
hoofdaanval. Voeg daarbij de stabiele 
Branislav Skladany aan de pass en 
de middenmannen Martijn Colson en 
Rob Bontje. Vergeet zeker niet de 
Argentijnse libero Facundo Santucci. 
Een klepper met een geweldige 
souplesse. En in de coulissen 
staan een resem ontbolsterende 
youngsters klaar: de Noor Anders 
Mol, de Pool Nikodem Wolanski, 

“Heerlijk: eindelijk weer in 
bekerfinale”

Noliko Maaseik heeft een schitterend Nieuwjaar achter de rug. Na een 

onderbreking van vier jaar hebben de Maaslanders weer het ticket 

afgedwongen voor de finale van de Belgische beker, volgende maand op 12 

februari in het Sportpaleis. ‘Zwart beest’ Topvolley Callant Antwerpen moest in 

de halve finales twee keer voor de bijl in vier sets. Op het bekerprogramma 

prijkt dus de ‘clasico’: Maaseik tegen titelverdediger Knack Roeselare.

de Est Taavi Nommistu, de Belg 
Sebastien Dumont, de Spanjaard 
Vigil en trainerszoon Ivan Castellani. 
Zij boeken elke dag vooruitgang.
Zo heeft Wout Wijsmans heel goed 
huiswerk geleverd. De huidige 
spelersgroep presteerde wat 
vorige twee seizoenen in de halve 
finales van de beker tegen TVC 
Antwerpen op een fiasco uitdraaide. 
Daniel Castellani: “Onze grote kracht 
is de geweldige motivatie. Ook de 
doorgedreven concentratie. We laten 
ons niet snel uit het lood slaan. Het 
is heerlijk voor mezelf, de entourage 

en de hele club, dat we na die 
grote lacune sedert 2013 weer de 
bekerfinale hebben afgedwongen. 
Een schitterende ‘boost’: iedereen 
snakte naar zo’n topprestatie.”
T 2 Ivan Janssen straalde. Zijn 
18-jarige zoon Toon mocht voor het 
eerst opdraven als tweede libero in 
de Arenahal op 28 december. “De 
opdrachten werden in de return 
uitstekend uitgevoerd. Het kwam 
erop neer, dat we hun hoofdaanvaller 
Jolan Cox moesten isoleren. Zijn 
zware hamer viel door onze tactiek 
vrij vlug weg, daarna stoomden 



10 Volley Magazine is een uitgave van de Vlaamse Volleybalbond vzw

we vlot naar twee winstsets 
en de kwalificatie, al bij 0-2.”

Topvolley Callant-coach Alain 
Dardenne moest inbinden na een 
dreigende start. “Jazeker, Maaseik 
speelde sterk. Wij vonden onze 
draai niet. Tot 7-4 had ik hoop. 
Maar onze receptie kraakte en onze 
aanval op positie vier faalde. Was 
het de grote druk? Ik weet het niet. 
Maar wij boden een zwakke repliek. 
Maaseik werd nauwelijks verontrust.”

Misschien naar play-off 12
In de Champions League heeft 
Maaseik na twee wedstrijden nog 
geen punt geoogst. Maar het had 
duidelijk wel een vinger in de pap bij 
Dinamo Moskou (3-1) en thuis tegen 
de Poolse kampioen Kedzierzyn 
(0-3) met topper Sam Deroo in de 
rangen. “We werden zelfs bijna 

verrast door hun startrotatie met 
Wolanski aan de pass”, aldus de Red 
Dragon, de beste man op het terrein.
Daniel Castellani: “In Moskou stonden 
we 16-19 voor in de eerste set. Ook 
tegen de Polen liepen de verschillen 
nooit hoog op. We maakten 23, 22 
en 21 tegenpunten. Op cruciale 
momenten liep het fout tegen libero 
Zatorski, spelverdeler Toniutti en Sam 
Deroo. Tegenstanders van dit kaliber 
– Kedzierzyn heeft wereldkampioenen 
in de rangen, ook present in Rio 
2016 - zijn nog een tikje beter 
georganiseerd. Maar we werden nooit 
afgestraft. Op zich ben ik dus niet 
teleurgesteld.” Merkwaardig: de beste 
Poolse speler was een Belg: Sam 
Deroo. De beste speler bij Maaseik 
was een Pool: Kamil Rychlicki.
Het newlook Maaseik stapt met een 
positief gevoel 2017 binnen. Het ticket 
voor de bekerfinale is aan boord. 

Maaseik kan verder werken naar de 
play-offs. Europees staat Maaseik nog 
droog, dat klopt. Toch bestaat de kans 
op een stek bij de beste ‘derdes’. Op 
voorwaarde van dubbele winst tegen 
het Turkse Istanboel BBSK. Eerste 
antwoord daaromtrent op 18 januari 
in de Lotto Dôme. De andere huidige 
derdes hebben al punten vergaard: 
Roeselare 1, Izmir 2 en Civitanova en 
Ljubljana elk 3. Maar alles kan nog 
voor de doorstoot naar de Europese 
play-off 12. Ook voor Roeselare.

Tekst: Leo Peeters
Foto: Noliko Maaseik

Europees programma:
18/01: 20u30 Maaseik – BBSK 
Istamboel
01/02: 18u00 BBSK Istamboel – 
Maaseik

Noliko Maaseik

Beveren, of het vroegere Kieldrecht 
voor wie dat nog altijd liever hoort, 
haalde een erg knap resultaat 
in Mulhouse, waar Herbots (26 
punten) en Van Gestel (19 punten) 
de voornaamste scorers waren. 
“Ik beschouw dat inderdaad als een 
heel sterke uitslag”, stelt co-trainer 
Kris Van Snick. “Mulhouse staat 
bovenaan in de Franse competitie en 
heeft met diverse nationaliteiten een 
heel interessante ploeg. De Puerto-
Ricaanse Daly Santana bijvoorbeeld 
is een bijzonder frivole speelster 

Europees parcours van de vrouwenteams

De drie vrouwenteams die ons land vertegenwoordigen in de Challenge Cup spelen op 

donderdag 12 januari hun terugwedstrijd van de 1/16 finales. Asterix AVO Beveren won de 

heenmatch in Mulhouse met 1-3, maar wijst op de sterkte van de Franse ploeg van de uit blessure 

terugkerende Angie Bland. VC Oudegem verloor thuis met 0-3 van het Zwitserse Neuchâtel. 

De ploeg van Sacha Koulberg is intussen veel beter aan het spelen, maar staat dus toch voor 

een lastige opgave. Les Dauphines Charleroi won met 1-3 op Tenerife en maakt dus kans op 

kwalificatie. Voor VDK Gent liggen beide wedstrijden voor de 1/32 finale van de CEV-Cup al 

achter de rug. Na moedig verweer bleek het Italiaanse Busto Arsizio een te zware hindernis.

AVO Asterix Beveren op haar hoede 
voor Mulhouse van Angie Bland

met veel sprongkracht. Onze winst 
was ook onverwacht, omdat wij 
zonder Smits, Stragier en De Tant 
over een beperkte kern beschikten.” 
“In de terugmatch hebben wij aan 
twee sets genoeg, maar het is niet 
vanzelfsprekend dat wij die zullen 
winnen. Mulhouse zal over meer 
matchritme beschikken, omdat er in 
Frankrijk rond de jaarwisseling nog 
competitie en beker was. Wij moesten 
een deel van onze ploeg afstaan aan 
de nationale U20 in het kader van de 
WK-kwalificatie en hadden dus niet 

de ideale voorbereiding. De enige 
zekerheid die wij hebben, is dat wij 
bij verlies een golden set spelen. 
Maar wij proberen die te vermijden. 
Mulhouse blijft een moeilijke 
tegenstander. Ik zie het als één van 
de vijf topteams in deze Challenge 
Cup. Wie dit duel wint, maakt kans 
om ver te geraken. In de 1/8 finale 
wordt Vasas Boedapest waarschijnlijk 
de tegenstander. Hoewel daar 
verschillende internationals spelen, 
waar België op het EK tegen 
speelde, kan dat haalbaar zijn. 
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Al zijn wij daar nu nog niet mee 
bezig. De Europese campagne is 
belangrijk om onze jongeren te laten 
ontwikkelen. De Belgische prijzen zijn 
wel meer expliciete doelstellingen.” 
Angie Bland speelt dit seizoen 
bij Mulhouse, maar was tijdens 
de heenmatch nog geblesseerd. 
“Zij zou op 6 januari mogen hernemen”, 
geeft Van Snick nog mee. ”Momenteel 
staat een Roemeense international op 
haar plaats in het midden. Angie zou 
dolgraag spelen tegen ons en zich 
aan het Belgische publiek tonen, want 
daartoe krijgt zij niet zo vaak de kans.”

VC OUDEGEM

Als je puur afgaat op de 0-3 uitslag 
van de heenmatch tegen Neuchâtel, 
geef je Oudegem nog weinig kans 
om een ronde verder te geraken. 
Hoofdaanvalster Lore Gillis wijst 
echter op het feit dat haar ploeg thuis 
niet op haar waarde werd geklopt. 
“Neuchâtel is zeker een sterke ploeg, 
maar het resultaat werd eerder 
bepaald door onze ondermaatse 
prestatie”, meent Gillis. “Als ploeg 
hebben wij in die wedstrijd veel te 
veel rechtstreekse fouten gemaakt. 
Onze opslag draaide ook niet. Terwijl 
zij wel veel schade aanrichtten met 
hun opslag. Door de foutenlast waren 
wij kansloos van bij het begin van 
iedere set. Wij hebben  het nadeel 
dat wij de reis met de bus doen en dat 
veel speelsters in de examenperiode 
zitten. Maar in de terugmatch moet 
zeker meer zitten. Het belangrijkste 
vind ik dat wij een goede match spelen 
en laten zien wat wij kunnen. Met 
andere woorden dat wij vertrouwen 
putten voor de daaropvolgende, erg 

belangrijke competitiematch thuis 
tegen Charleroi, die al op zondag 
15 januari geprogrammeerd staat.” 
“Of een sterke prestatie in Neuchâtel 
nog tot de kwalificatie kan leiden, 
is moeilijk te voorspellen. Maar de 
focus ligt bij ons voornamelijk op 
de competitie. Wij waren, na een 
prima voorbereiding, zwak gestart 
met twee uitschuivers thuis tegen 
Elsene en Tongeren. De 3-0 winst 
tegen Beveren heeft echter voor 
een kantelmoment gezorgd. Wij 
zijn daarna ook in Oostende en 
Gent gaan winnen. Uit het resultaat 
tegen Beveren hebben wij zeer veel 
vertrouwen geput. Sindsdien geloven 
wij dat, als wij het echt willen en een 
constant niveau blijven halen, kunnen 
meedoen voor de plaatsen één en 
twee, die dit seizoen de enige zijn 
die recht geven op de play-off-finale.” 
“Oudegem plukt nu de vruchten 
van de keuze voor de jeugd van 
voornamelijk de Topsportschool. 
Daar is twee jaar op gebouwd en die 
speelsters worden nu meer matuur. 
Door de vele trainingsuren is het 
logisch dat zij stappen gezet hebben. 
Wij hebben op alle posities een wissel 
klaar die 100% gemotiveerd is. En op 
de spelverdeling kunnen wij kiezen 
tussen de snelheid van Jutta Van 
de Vyver en de gestalte van Elise 
Van Sas. Twee verschillende types 
geven de coach veel mogelijkheden.”

VDK GENT

Het Europees avontuur van VDK 
Gent is al voorbij. Het was van korte 
duur omdat het in de CEV-Cup 
meteen tegen één van de Italiaanse 
topploegen, Busto Arsizio, werd geloot 

en omdat er dit seizoen geen vangnet 
was naar de Challenge Cup. Gent 
mag echter met opgeheven hoofd het 
Europese toneel verlaten. Zelfs de 
Italianen gaven toe dat het veel beter 
weerwerk had geboden dan verwacht. 
“Ik vond alle twee onze partijen heel 
goed”, zegt trainer Nico De Clercq. 
“Waarbij de heenmatch in Italië, 
met de jonge Laure Flament in een 
glansrol, natuurlijk nog iets hoger 
mag ingeschat worden. Wij wonnen 
daar de eerste set en stonden in de 
derde 2-10 voor. Helaas konden wij 
die voorsprong niet vasthouden. In de 
terugmatch, waarin Lise De Valkeneer 
heel sterk afwerkte, hebben wij 
onszelf  iets te veel druk opgelegd. In 
de tweede set gingen wij knap mee tot 
20-21 en zat er zeker meer in. Maar 
voor wij het goed beseften had Busto 
die set uitgemaakt. Als het moet, kan 
zo’n ploeg op het einde het verschil 
maken. Zij zijn ook gemiddeld vier of 
vijf jaar ouder. En zij spelen iedere 
week een match op hoog niveau. 
Laat ons zelf meer dergelijke matchen 
spelen en wij zullen ons eigen niveau 
omhoog tillen. Het is spijtig dat wij 
Busto niet een drietal weken later 
hadden. Dat zou ideaal geweest zijn 
als voorbereiding op de bekerfinale, 
één van onze hoofddoelen dit seizoen.” 
“Wij hadden een beetje geluk dat 
Diouf (2m02) in de heenmatch 
geblesseerd was aan de rug en 
Martinez (1m98) uit de Dominicaanse 
Republiek in de terugmatch aan 
de schouder. Maar degene die wel 
op het terrein stond heeft telkens 
voor een gestaltevoordeel gezorgd 
waar wij niet tegen op konden. Het 
was een korte campagne, maar ik 
ben er zeer tevreden over”, besluit 
De Clercq. “Voor een Belgische 
ploeg is het heel moeilijk, zo niet 
onmogelijk om zich tegen een team 
als Busto Arsizio te kwalificeren. Je 
moet immers twee maal stunten.”

Charleroi bezorgde zichzelf een 
goede uitgangspositie in Tenerife. 
Het heeft thuis aan twee sets 
genoeg om zich te plaatsen.

Tekst: Philippe Cryns
Foto: CEV 

Europees programma:
12/01: 20u Neuchâtel – Oudegem; 
20u30 AVO Asterix Beveren – 
Mulhouse en Charleroi – Tenerife.

Europees parcours van de vrouwenteams

AVO Asterix Beveren
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Hoe hebben jullie het volley binnen 
het AIF zien evolueren sinds jullie 
er lid van zijn?
Daffe:   “De kloof met de VVB 
blijft groot, al zie ik zeker 
vooruitgang bij de meisjes.”
Humblet: “Er zijn altijd wel goede 
jeugdploegen geweest in o.a. 
Chapelle, Thimister, Yvoir… Maar 
het ontbrak die spelers meestal 
aan ambitie om het waar te maken 
op een hoger vlak, al is daar 
stilaan een ommekeer merkbaar.”

Hoe gaat het met het volley in Franstalig België

“Een kwestie van mensen en 
budgetten”

In dit magazine besteden we elke maand aandacht aan de prestaties van onze 

talentrijke mannen en vrouwen in buitenlandse competities. Maar hoe zou het eigenlijk 

zijn met de situatie van het volley in het Franstalige landsgedeelte? Volleymagazine 

legde de vinger aan de pols bij enkele autoriteiten op dat gebied: AIF-voorzitter 

Albert Daffe, trainer-coach-bondsmens-scheidsrechter Eric Humblet, internationaal 

scheidsrechter Arturo di Giacomo en beachexpert en coach Sacha Koulberg.

Di Giacomo: “We moeten zeker 
niet terug gaan naar de heroïsche 
tijden toen de Brusselse clubs bij de 
besten van het land hoorden en zelfs 
een aantal keer Belgisch kampioen 
werden. Maar er zijn de laatste vier 
jaren b.v. ook interessante evoluties 
merkbaar. Het aantal clubs is 
ongeveer stabiel gebleven, er is een 
lichte stijging in het ledenaantal en 
ook hier beoefenen meer meisjes dan 
jongens onze sport. En ik stel vast dat 
de huidige generatie talenten bij het 

AIF zelfs beter doen dan hun collega’s 
bij de VVB. Ik zou zeggen: een 
positieve balans, hoewel het aantal 
leden aan Nederlandstalige kant drie 
tot vier keer meer is dan bij het AIF.”
Koulberg: “Ik ben zelf bij ASUB in 
Brussel begonnen in de hoogste 
afdeling. Geleidelijk aan werden de 
spelers bij Vlaamse clubs betaald, 
terwijl ze in Wallonië voor het 
plezier bleven spelen. De betere 
Franstalige spelers vonden een 
onderkomen bij Vlaamse clubs. Alleen 

Charleroi vormde 
de uitzondering bij 
de vrouwen, waar 
dan weer Vlaamse 
speelsters naartoe 
trokken. De club 
kreeg echter weinig 
steun en stilaan 
maakten steeds 
meer buitenlanders 
de dienst uit bij 
Franstalige clubs.”

Bestaat er nog een 
‘topsportschool’ in 
Wallonië en werkt 
ze op gelijkaardige 
wijze dan deze in 
Vilvoorde?
Daffe: “In Luik bestaat 
er zulke school voor 
meisjes, maar sinds 
dit seizoen zijn we in 
Dinant gestart met een 

Albert Daffe
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school voor zowel jongens als meisjes.”
Di Giacomo: “Je moet ervan uitgaan 
dat het AIF niet over dezelfde 
infrastructuur beschikt als diegene 
die de stichters van de VVB gemaakt 
hebben in Vilvoorde. Het AIF heeft 

bijgevolg gezocht naar een geschikte 
plaats en de mogelijkheden om op 
dezelfde manier te kunnen werken 
als de VVB. Dankzij de contacten 
van Albert Daffe en Michel Forget 
heeft de federatie momenteel 
een ideaal centrum gevonden in 
Dinant, waar veertien jongens 
en veertien meisjes volleyball en 
studies proberen te combineren.
Humblet: “De formule voor meisjes (° 
2002/03) en jongens (° 2001/02) is ook 
gebaseerd op een internaat. Alleen 
werd er (nog) niet gekeken naar de 
talenten van deze jongens en meisjes. 
Iedereen mocht er binnen. Bovendien 
kunnen ze pas volleyen na de lessen. 
Wel grotendeels een kwestie van 
budgetten. Maar dan draaien we in 
een cirkel: het Adeps (tegenhanger 
van het gewezen Vlaamse Bloso) 
wil resultaten zien, terwijl je met 
kwalitatief heel uiteenlopende 
selecties zit in de topsportschool.”
Koulberg: “Ik denk dat ze in Wallonië 
vooral grotere jongens en meisjes 
moeten recruteren op heel jonge leeftijd 
en ze dan voldoende training geven.”

Waarom zien we zo weinig 
Franstalige jongeren doorstoten 
naar Liga A of naar nationale 
ploegen? Financiële redenen? 
Structuren? Ambities?...
Humblet: “Heel veel talentrijke 
jongeren kunnen de motivatie niet 
opbrengen om veel te trainen. In 
Montroux trainen ze drie keer per 
week, in Thimister komen ze aan vijf 
keer per week, dikwijls met jongeren 
uit de brede omgeving. Meer trainen, 
is de enige manier om hogerop te 
geraken. En waar dat gebeurt, zie 
je ook vooruitgang zoals b.v. met 
Waremme, al blijft de kloof met de 
eerste ploeg nog groot. Maar toch zie 
je bij de jeugd – in het bijzonder bij 
de meisjes – verschillende speelsters 
opduiken in de nationale selecties.
Daffe: “Voor de nationale 
jeugdploegen hebben we een goede 

afspraak met Koen Hoeyberghs. 
Daar zitten wel enkele interessante 
speelsters bij. Bij de seniores is 
dat een andere kwestie, want er 
zijn ook niet zo veel AIF-ploegen 
die deel uitmaken van de Liga A.”

Di Giacomo: “Ik stel toch vast dat 
enkele AIF-spelers sinds een tijdje 
deel uitmaken van de selecties van 
de Red Dragons en dat sommigen 
onder hen zelfs deelnamen aan 
de laatste campagne in de World 
League. Bij de Yellow Tigers is de 
situatie iets complexer. Buiten enkele 
meisjes die in het buitenland spelen, 
zijn er geen Franssprekende seniores 
gekwalificeerd voor de nationale ploeg.”
Koulberg: “Volley komt ook 

minder op tv dan in Vlaanderen.”

Toch zie je dikwijls volle zalen 
bij internationale wedstrijden 
in Wallonië. Er is dus zeker 
belangstelling voor het volley. 

Hoe komt het dat 
er – wellicht buiten 
Charleroi – geen 
echte topclubs 
aanwezig zijn in het 
Belgisch volley?

Daffe: “Ook de clubs genieten soms 
weinig publieke belangstelling en 
zelfs Charleroi heeft het regelmatig 
moeilijk. Bij andere clubs speelt 
het financiële plaatje. Sommige 
hebben het erg moeilijk om het 
hoofd boven water te houden.”
Di Giacomo: “Het antwoord is 
eenvoudig: een kwestie van 
budgetten. Het is niet toevallig dat in 
het voetbal Club Brugge en Anderlecht 
altijd in de top-4 eindigen. Zij hebben 

“Ik wil een belangrijke rol spelen in de promotie van topvolley” 
(Arturo di Giacomo)

Arturo Di Giacomo in Rio
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ook het grootste budget. Dat is in 
het volley niet anders. Hadden AIF-
clubs grotere budgetten dan zouden 
ze zeker kunnen meedoen aan de 
top van de nationale competities. 

Daarom zou ik een belangrijke rol 
willen spelen in de promotie van 
topvolley. Ik zou graag een soort 
‘verzamelaar’ zijn om een blok te 
vormen met medewerking van de 

bond, van de twee vleugels en van 
Topvolley. Ik wil mijn naam, mijn 
internationale relaties, mijn ervaring 
en mijn kennis van internationale 
competities ter beschikking stellen.”
Humblet: “Dat er b.v. in Luik veel volk 
komt kijken naar de matchen van de 
nationale ploegen verbaast me niet. 
Samen met Henegouwen bestaan er 
in het Luikse heel veel beoefenaars 
van het volley. Dikwijls op recreatief 
gebied. Maar wij hebben in Luik heel 
veel clubs aangesloten en die leveren 
zelfs 85 scheidsrechters. Waar kan 
dat gezegd worden? Misschien is de 
komst van iemand als Philippe Boone, 
als voorzitter van de Euro Millions 
Volley League, wel een goede zaak. 
Hij kent het sportgebeuren in het 
Franstalig landsgedeelte uitstekend.”

Hoe zie je het volley binnen het 

AIF evolueren tijdens de komende 
jaren?
Daffe: “Een zeer positieve 
evolutie bij de jeugd, die zich 
hopelijk doortrekt bij de seniores.”
Humblet: “Ik vrees een beetje 
een té kortzichtige kijk op het 
volley binnen het AIF. Ze kijken 
soms te weinig toekomstgericht.”
Di Giacomo: “Ik denk dat de 
uitslagen in de Belgische 

jeugdkampioenschappen en in de AIF-
VVB confrontaties de hoop wettigen 
dat er een bemoedigende vooruitgang 
komt. Dat komt vooral omdat er 
enerzijds een aantal clubs stilaan als 
een voorbeeld voor anderen kunnen 
gelden op gebied van jeugdopleiding, 
terwijl anderzijds ook de provinciale 
comités en de federatie moeite doen, 
rekening houdend met het feit dat we 
met minder dan 20.000 aangesloten 
leden zitten. Er moet ook een visie 
komen richting 2020, zodat er een 
unitair blok kan gevormd worden, 
waardoor het AIF kan deelnemen 
aan grote internationale competities.”
Koulberg: “Als het internaat in 
Dinant goed werk levert, dan zie 
ik wel kandidaten opdoemen voor 
een hoger niveau, al lijkt me de 
locatie niet echt centraal genoeg 
gelegen. Nadien moeten de spelers 

en speelsters ook geïntegreerd 
worden binnen bestaande clubs.” 

Zijn er binnen het AIF (jongere) 
mensen met een visie en een hart 
voor het volley om de opvolging 
van de huidige generatie leiders 
stilaan te verzekeren?
Daffe: “De opvolging is 
een groot probleem.”
Koulberg: “Ik denk dat ze zeker 
bestaan, maar ze moeten de kans 
krijgen om hun waarde te bewijzen.”
Humblet: “Er zijn zeker nieuwe 
mensen met nieuwe ideeën, maar dan 
moeten ze inderdaad de kans krijgen 
om hun positieve bijdrage te leveren.”
Di Giacomo: “Met de successen 
van de huidige jeugdploegen zie ik 
steeds sterker het hart kloppen bij 
velen voor het volley. Dat moet in de 
toekomst nieuwe mensen opleveren.”

De samenwerking met de VVB is 
altijd voortreffelijk geweest. Maar 
zijn ze in Franstalig België soms 
‘jaloers’ op een aantal realisaties 
bij de VVB?
Daffe: “De communautaire 
steun en de sponsoring.”
Koulberg: “Ik denk dat de 
samenwerking altijd verplicht goed 
was. Het AIF heeft de VVB doen 
ontwikkelen zonder stokken in de 
wielen te steken. De constructie van 
het Eurovolley Center in Vilvoorde 
heeft zeker indertijd wel jaloezie 
opgewekt. Ze dachten ook dat de 
VVB  een faillissement tegemoet ging. 
Maar achteraf gezien was de bouw 
van het centrum een geslaagde zet, 
zelfs als er in het begin misschien 
enkele foutjes gemaakt werden.”
Di Giacomo: “Jaloezie is niet het 
juiste woord. Het enige waar soms 
onvrede over bestond, was het feit 
dat het AIF niet altijd ernstig werd 
genomen en dat er soms beslissingen 
genomen werden zonder zich af 
te vragen of dit wel het beste was 
voor de promotie van het volley. Ik 
zie echter dat de houding tegenover 
mekaar intussen veel minder gesloten 
is dan in het verleden. Ik heb dan ook 
het CEV en het FIVB laten weten 
dat ik me ter beschikking stel om het 
Belgisch volley te vertegenwoordigen 
mocht dat gewenst zijn.”

Tekst: Marcel Coppens
Foto’s: VVB archief, Arturo di 
Giacomo, Sacha Koulberg

Volley in Franstalig België

Sacha Koulberg
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Juniores meisjes: “Uitgaan van 
eigen sterkte”

“Voor alle duidelijkheid: zet er 
alvast bij dat ik inspring tijdens 
het bevallingsverlof van Fien 
Callens en dat ik alleen hoop dat 
zij een leuk vervolg kan breien aan 
een mogelijke WK-kwalificatie,” 
stelt Dominique Baeyens, die 
voor het eerst een nationale 

Belgische jeugdploegen naar WK- en EK-kwalificaties

Dominique Baeyens: 
“Een toffe interimjob”

Geen vakantie voor de top van de Belgische volleybaljeugd. Integendeel: 

oefenwedstrijden en stages tijdens de eindejaarsdagen als voorbereiding 

op de WK- en EK-kwalificatiewedstrijden van begin januari. En zie: zowaar 

een wederoptreden van Dominique Baeyens als bondscoach. Bij de meisjes 

juniores nog wel. “Een toffe interimjob,” lacht hijzelf zijn ‘terugkeer’ weg.

vrouwenploeg onder zijn hoede krijgt.
“Maar na enkele trainingen met 
deze juniores meisjes moet ik 
bekennen dat ik tevreden ben over 
de kwaliteit van hun volleyspel. 
We werken maar tijdens een korte 
voorbereidingsperiode, maar dat 
wordt wel gecompenseerd door het feit 
dat we een groep speelsters hebben 
die bij Asterix al langer met mekaar 
samenspelen, naast een groep uit 

de Topsportschool en slechts twee 
‘externen’ (Flamant, basisspeelster bij 
VDK Gent, en Oriana Moulin), die zich 
heel snel integreerden. Je mag jeugd 
natuurlijk niet vergelijken met seniores. 
Het ontbreekt ze soms aan stabiliteit, 
maar dat is bij onze tegenstanders nét 
zo. Daarom dat we in de voorbereiding  
werken aan het onder controle 
krijgen van het foutenrendement 
en het durven aangaan van rallies.

Ik vind dit eigenlijk 
wel een leuke 
interimjob. Een 
c a r r i è r e - s w i t c h , 
hahaha! Het 
is wel stevig 
verschillend met het 
mannenvolley. Ook 
tactisch gezien. Ik 
vind het eigenlijk 
een interessante 
uitdaging. Ik heb 
intussen al een 
tiental video’s 
bekeken van 
Asterix en ik denk 
toch dat we van 
onze eigen sterkte 
mogen uitgaan om 
ons te kwalificeren.
Portugal is natuurlijk 
het organiserend 
land en het zal 
dan ook niet zo 
eenvoudig zijn om 
ze te verslaan. Polen 
moet in principe Juniores meisjes met Dominique Baeyens
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de sterkste tegenstander worden, al 
is het meisjesvolley er iets minder 
imperatief dan het jongensvolley. Ik 
dacht trouwens dat ze het vorige EK 
gemist hebben. Het is een beetje ‘link’ 
dat Portugal en Polen de laatste dag 
van het toernooi tegen mekaar spelen, 
als wij al gedaan hebben. Het is dus 
een kwestie om onze twee wedstrijden 
al vooraf te winnen. Dan kunnen 
we gerust huiswaarts vertrekken.”

WK-kwalificatie in Porto
06/01: 17u30 Portugal – België
07/01: 15u00 België – Polen

Juniores jongens: “Elke wedstrijd 
even belangrijk”

Coach Kris Eyckmans en zijn team 
spelen hun kwalificatiewedstrijden 
in het Kroatische Castela, de 
plaats waar Topvolley Callant 
Antwerpen zich enkele weken 
geleden kwalificeerde voor de 
volgende ronde van de CEV Cup.
“We treffen er 
trouwens de 
opposite van 
Castela aan, 
ene Dirlic, die 
topschutter van 
zijn ploeg was 
tegen Antwerpen. 
Hij speelde 
met Kroatië 
ook mee bij de 
seniores, maar 
dan eigenaardig 
genoeg wel als 
middenblokker. 
Hoe dan ook: hij 
blijft één van de 
s leu te lspe le rs 
in de ploeg. Je 
komt dat wel meer tegen dat je bij 
de juniores een aantal vroegrijpe 
spelers aantreft. Al geraak je soms 
met één topspeler ook niet altijd 
gekwalificeerd, omdat er in die 
ploegen soms ook wel iets minder 
goede spelers meedoen. We spelen 
tegen Kroatië de openingsmatch. 
Dat kan wellicht al een sleutelmatch 
worden. Ook al omdat er van de 
vier poules de beste twee tweedes 
doorgaan. Want in principe is Turkije 
onze sterkste tegenstander. Een ploeg 
die 5de werd op het laatste EK. En 
dan is er nog Letland, normaal gezien 
het zwakke broertje. Maar ik denk dat 
we er moeten van uit gaan dat elke 

match en zelfs elke set belangrijk 
kan zijn in de eindafrekening. Maar 
ik reken op onze ploeg, die toch 
over een zevental spelers met 
Liga A-ervaring voor de dag komt.”

WK-kwalificatie in Castela
06/01: 17u00 Kroatië – België
07/01: 19u30 België – Turkije
08/01: 17u00 België – Letland

Jeugd meisjes: “Exponent van 
samenwerking VVB-AIF”

Met zijn aanstekelijk enthousiasme 
is Robin De Bont de ideale coach 
voor een ploeg als de meisjes 
U18, die naar Sofia vertrekt om 
zich te kwalificeren voor het EK.
Zelfs de afwezigheid van Humblet 
(kruisbanden) en Rampelberg 
(barstje) deert hem niet echt. “Ik 
kan inderdaad over een hele mooie 
selectie beschikken. Een prachtige 
mixte tussen talenten uit de VVB 
en het AIF, die heel hard samen 

werken en die de taalbarrières doen 
verdwijnen. Ik hoop dat deze ploeg 
het exponent kan worden voor een 
typisch Belgische samenwerking. 
Op het toernooi zelf denk ik dat het 
tussen ons en gastland Bulgarije zal 
gaan om de winnaar te kennen. Tegen 
Zwitserland hebben we recent nog 
gespeeld en met 3-0 en 3-1 gewonnen. 
Oostenrijk staat niet dadelijk bekend 
om zijn talentrijke jeugd, maar 
Bulgarije heeft ongeveer hetzelfde 
niveau  en dezelfde volleycultuur als 
wij. Het zal er op de conditie van de 
dag aankomen en op het al dan niet 
afstoppen van bepaalde speelsters.”

EK-kwalificatie in Sofia
13/01: 20u00 België – Oostenrijk
14/01: 15u00 België – Zwitserland
15/01: 17u30 Bulgarije – België

Jeugd jongens: “De eerste keer 
aanwezig op een groot toernooi?”

Coach Mieke Moyaert kan bij de 
jongens U19 beschikken over een 
uitgebreide selectie spelers, zodat 
pas enkele dagen voor de start 
van het EK-kwalificatietoernooi 
in het Roemeense Ploiesti de 
definitieve selectie zal bekend zijn.
“Onze kansen op dit toernooi? Portugal 
speelt zeker niet slecht. Ze hanteren 
een snel volley en ze blijven knokken 
tot het einde. Maar dat moet voor 
ons haalbaar zijn. IJsland heeft niet 
dadelijk een grote volleytraditie, zodat 
de match tegen Roemenië wel eens 
beslissend kan zijn. Ons team wil er 
alleszins voor gaan. Het is voor deze 
generatie ook de eerste keer dat ze 
kans maken om op een groot toernooi 

als het EK aanwezig te zijn. Mochten 
ze zich plaatsen, dan krijgen we ook 
nog een mooi zomerprogramma. Ook 
de twee beste tweedes uit alle poules 
kunnen zich plaatsen, maar daar 
wil ik geen rekening mee houden.”

EK-kwalificatie in Ploiesti
12/01: 17u30 Roemenië – België
13/01: 20u00 België – IJsland
14/01: 17u30 België – Portugal

Tekst: Marcel Coppens
Foto’s:  VVB archief 

Belgische jeugdploegen

Jeugd meisjes met Robin De Bont
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Volleybal worldwide

World Grand Champions Cup 2017

Deze Cup wordt om de vier jaar 
georganiseerd telkens het jaar 
na de Olympische Spelen. Zowel 
voor de mannen als de vrouwen 
gaat ze door in Japan en zes 
topteams nemen hieraan deel. 

Bij de vrouwen gaat de competitie door 
van 5 tot 10 september. Op 5 en 6/9 
wordt in het Metropolitan Gymnasium 
van Tokyo gespeeld en daarna van 8 
tot 10/9 in de Nippongaishi Hall van 
Nagoya. De deelnemende landen zijn 
JAP, CHN, RUS, BRA, USA en KOR.

De mannen spelen van 12 tot 17 
september. Zij starten in Nagoya op 
12 en 13/9. De rest van de competitie 
wordt afgewerkt in het Municipal 
Central Gymnasium van Osaka 
van 15 tot 17/9. De deelnemers zijn 
JAP, IRI, FRA, BRA, USA en ITA.     

Worldwide news

* Zeven maanden na het behalen 
van de landstitel won Conegliano 
in Italië nu ook de supercup bij de 
vrouwen. Bergamo moest met 3 -1 
het onderspit delven, setstanden 
22-25, 25-18, 25-22, 25-22.

* Grote verrassing tijdens de 
kwartfinale van de beker bij de 
mannen in Nederland. Ongeslagen 
competitieleider Lycurgus 
Groningen werd in eigen huis 
met 1 - 3 uitgeschakeld door 
contract Dynamo Apeldoorn.

* Julio Velasco heeft zijn contract 
als trainer van Argentinië verlengd 
tot de OS van Tokyo 2020                                                                                                                                            
Stephane Antiga gaat na het Poolse 
nationale team, waaarmee hij het WK 
won, nu het Canadese team trainen.                                                                                                                       
Mark Lebedew wordt de volgende twee 
jaar trainer van het Australische team. 

Sam, Matthias en Ilka leiden in 
buitenlandse competities

* Peter Blangé, de voormalige 
Nederlandse top spelverdeler, is in 
dienst getreden van de KNVB. Bij de 
voetbalbond gaat hij aan de slag als 
prestatie- en innovatiemanager. De 
reacties hierop waren niet onverdeeld 
gunstig. Op twitter sprak 19% zich uit 
voor de aanwerving en was 81% tegen.

* Giovanni Guidetti, de man die ook 
in ons land populariteit verwierf door 
zijn imponerende persoonlijkheid, 
zijn vriendelijkheid, zijn schitterende 
clinics, zal ook door de Nederlandse 
vrouwenploeg gemist worden, 
waar hij ontslag nam. De 44-jarige 
Italiaan bracht door zijn aanstekelijk 
enthousiasme en zijn technisch-
tactische kennis van het volley 
Oranje naar het zilver op het EK in 

België en Nederland, haalde brons 
op de World Grand Prix en eindigde 
vierde op de Olympische Spelen in 
Rio. Als reden voor zijn ontslag gaf 
hij familiale redenen op: hij wilde zijn 
dochter Alison mee zien opgroeien. 
Hij blijft wel trainer bij Vakifbank, 
waar hij al sinds 2008 coach is en hij 
wordt binnenkort ook trainer van de 
Turkse vrouwenploeg, één van de 
tegenstanders van de Yellow Tigers 
in de World Grand Prix begin juli.

Europa Cup nieuws

Champions League

Mannen
Na twee speeldagen is in de poule 
van Noliko Maaseik en Knack 
Roeselare reeds vrij duidelijk dat 

Sam Deroo
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in de poule van Noliko de strijd om 
plaats één gaat tussen D. Moskou 
en Kedzierzyn en dat in deze van 
Knack vermoedelijk Belgorod en 
Perugia de protagonisten zullen zijn. 
In de andere poules is dit niet altijd 
zo duidelijk en kwamen reeds enkele 
verrassende uitslagen uit de bus.                                              
Zo verloor in poule B Civitanova met 
3 – 1 in Berlin. Ter Maat, vorig jaar nog 
opposite bij Gent, had een bepalende 
rol in deze zege. Hij was topscorer met 
28 pt. In aanval scoorde hij 21 pt met 
een efficiëntie van 66%, tevens lukte 
hij 3 aces en 4 kill bloks. De Italianen 
wonnen de volgende speeldag wel 
vlot met 3 – 0 tegen Liberec, dat de 
eerste speeldag met 2 – 3 verloor 
tegen Rzeszow.                        In 
poule C lijkt Kazan probleemloos 
door te stoten naar de eerste plaats. 
Friedrichshaven van Vital Heynen en 
Tomas Rousseaux lukte er tweemaal 
in een 2 – 0 achterstand op te halen. Bij 
Paris Volley werd ook nog de tiebreak 
gewonnen. Thuis tegen Izmir lukte dit 
echter niet.                        In poule D verloor 
Belchatow reeds tweemaal. Eerst in 
Craiova met 3 – 1 en daarna thuis 
met dezelfde cijfers tegen Modena. 
Ditzelfde Modena won de eerste 
speeldag met 3 – 2 van Llubljana, dat 
daarna Craiova met 3 – 2 versloeg.

Vrouwen
De strijd om kwalificatie voor de 
ronde met zes belooft keihard te 
worden. In de vier poules is immers 
alleen de winnaar 100% zeker van 
deelname aan deze ronde. Samen 
met de organisator van de finale 
gaan nog twee of drie tweedes mee 
door. De eerste ronde gaf reeds een 
aanwijzing voor wie aanspraak kon 
maken op de eerste twee plaatsen 
in de poule. De Turkse teams lieten 
in elk geval een ijzersterke indruk.                                                                                                                                         
In Poule A versloeg Conegliano 
Telekom Bakoe met 3 - 0 en ging 
Modena, van Laura Heyrman, 
met 1 - 3  winnen bij Chemic 
Police.  Laura scoorde 11 op 18 
in aanval en lukte 4 kill bloks.                                                                                                                                           
In poule B versloeg D. Moskou 
Volei Alba met 3 - 1 en won Volero 
Zurich met 0 - 3 in Krasnodar.                                                                                                                                       
In Poule C versloeg Azerail Bakoe 
het Poolse Gornicza van Dominika 
Sobolska met 3 - 1 en verloor St.-
Raphael met Liesbet Vindevoghel 

thuis met 0 - 3 van Fenerbahce.                                                         
In poule D won Vakifbank Istanboel 
met 3 - 1 tegen Ekaterinenburg en 
ging Eczacibasi met 0 - 3 winnen in 
Dresden bij Courtois en Strumilo.   

CEV Cup

Bij de mannen heeft Callant Antwerpen 
zich via de golden set gekwalificeerd 
voor de volgend ronde. Hier wordt Red 
Star Belgrado de tegenstander. Bij 
kwalificatie wacht de winnaar van de 
ontmoeting tussen Mladost BRCKO 
uit Bosnië-Hercegovina en Rheinmain 
uit Duitsland. Lindemans Aalst was 
rechtstreeks geplaatst voor de 1/16 
de finale. Hun tegenstander is Hapoel 
Kfar Saba dat het Roemeense Baia 
Mare uitschakelde via een 2 -3 zege 
op verplaatsing gevolgd door een 3 
– 0 overwinning thuis. Bij kwalificatie 
moeten zij het opnemen tegen de 
winnaar van AICH/Dob – Sète.
Bij de vrouwen bleek Busto Arsizio een 
maatje te groot voor VDK Gent. Paris 
St.-Cloud van trainer Stijn Morand werd 
uitgeschakeld door Branik Maribor.

Challenge Cup

Bij de vrouwen werd de heenronde 
van de 1/16de finale afgewerkt. 
Asterix Kieldrecht en Dauphines 
Charleroi veroverden een gunstige 
uitgangspositie door 1 - 3 winst 
op verplaatsing. Oudegem lijkt 
utgeschakeld na een 0 - 3 nederlaag 
thuis. Bursa van Jan De Brandt staat 
na een 1 - 3 overwinning in Bacau 

reeds met een been in de volgende 
ronde. Bursa zou wel eens de grote 
kandidaat op bekerwinst kunnen zijn. 
Jan verlengde zijn contract bij Bursa, 
nadat hij ontslag gegeven had bij de 
nationale Hongaarse vrouwenploeg.
Bij de mannen zijn de 1/16de 
finales afgewerkt. Zalau, van 
Matthias Valkiers, kwalificeerde zich 
probleemloos voor de volgende ronde.

Onze Belgen in het buitenland
Frankrijk
Na 9 wedstrijden in Liga A stond Jelle 
Ribbens in de statistieken voor de 
beste libero op de tweede plaats na 
de Japanner Koja van Paris Volley. In 
de rangchikking voor beste receptie-
hoek speler stond Seppe Baetens 
op de vijftiende plaats en in deze van 
beste opposite stond Bram Van den 
Dries twaalfde. In de competitie staat 
Chaumont eerste met 21 pt. Toulouse 
van Bram Van den Dries staat met 14 
pt samen met Nice van Jelle Ribbens 
op een vijfde plaats met 14pt. Nantes 
van Seppe Baetens staat met 8 pt 
op de elfde en voorlaatste plaats. 

Bij de vrouwen staat na 9 wedstrijden 
Béziers op de eerste plaats met 23 pt. 
Mulhouse van Angie Bland staat op 
een gedeelde tweede plaats met 20 
pt. Nantes van Els Vandesteene staat 
vierde met 19 pt, Paris St.-Cloud van 
Maud Catry en Aziliz Divoux staat 
vijfde met 14 pt en St.-Raphael van 
Liesbet Vindevoghel negende met 
11 pt. Liesbet Vindevoghel staat in 
de rangschikking van beste receptie-

Matthias Valkiers

Volleybal worldwide



19Volley Magazine is een uitgave van de Vlaamse Volleybalbond vzw

Volleybal worldwide

hoek speelster zesde. Zij scoorde 
150 pt waaronder 24 kill bloks.

Polen
Bij de mannen staat na afloop van de 
vijftien wedsrrijden uit de heenronde 
Kedzierzyn – Közle van Sam Deroo 
met 39 pt aan de leiding voor 
Belchatow met 37 pt en Rzeszow 
met 35 pt. Katowice van Gert Van 
Walle staat negende met 19 pt
.                                                              Bij 
de vrouwen staat na dertien 
wedstrijden Chemic Police 
met 37 pt aan de leiding. 
Budowlani Lodz van Kaja 
Grobelna volgt met 29 op 
de tweede plaats maar 
heeft wel een wedstrijd 
minder gespeeld.  Gornicza 
van Dominika Sobolska 
staat vijfde met 21 pt en 
Sopot van Karolina Goliat 
negende met 13 pt. 

Italië  
Bij de mannen staat na de 
tweede wedstrijd van de 
terugronde Civitanova met 
38 pt aan de leiding gevolgd 
door Modena en Trentino 
van Simon Vandevoorde 
met 35 pt. Verona van 
François Lecat is vijfde 
met 25 pt, Monza van 
Pieter Verhees zevende 
met 22 pt en Latina van Kevin 
Klinkenberg staat met 14 pt op een 
gedeelde elfde plaats. Rode lantaarn 
Sora staat veertiende met 12 pt.
Bij de vrouwen staat Casalmaggiore 
na tien speeldagen met 25 pt aan de 
leiding. Modena van Laura Heyrman 
volgt op de zevende plaats met 14 pt en 
Monza van Freya Aelbrecht staat met 
6 pt samen met Montechiari en Club 

Italia op een gedeelde laatste plaats. 

Turkije 
Bij de vrouwen staat Vakifbank 
Istanboel van coach Guidetti na 
11 wedstrijden ongeslagen aan 
de leidng. Op plaats twee volgen 
Fenerbahce en Eczacibasi met drie 
verloren wedstrijden. Galatasaray van 
Charlotte Leys, intussen hersteld 
van een blessure, en Bursa van Jan 
De Brandt hebben vier wedstrjden 

verloren. Besiktas van Lise Van 
Hecke en Hélène Rousseaux 
heeft al vijf wedstrijden verloren.

Duitsland
Bij de mannen diende Friedrichshaven 
Berlin in eigen huis zijn eerste 
nederlaag toe en dit met 0 - 3. Na 
10 wedstrijden staat Berlin met 
27pt nog altijd aan de leiding voor 

Friedrichshaven en Rhein-Main met 
25 pt.                                                                              Bij 
de vrouwen staat Schwerin met 
29 pt aan de leiding. Dresdner SC 
van Valérie Courtois en Dominika 
Strumilo volgt met 22 pt samen met 
Potsdam op de derde plaats.  

Roemenië
Zalau met spelverdeler Matthias 
Valkiers staat in de Roemeense 
competitie aan de leiding.

Slovenië
Ook Ilka van de Vyver leidt met Calcit 
Ljubljana in de Sloveense competitie.
                                             
Scheidsrechter Arturo di Giacomo 

stopt op internationaal vlak

De Belgische ‘scheidsrechter van 
het jaar’ Arturo di Giacomo floot 
met Civitanova – Liberec zijn 
laatste internationale wedstrijd op 
het hoogste niveau. Hiermee sluit 
hij een schitterende internationale 

carrière af, die haar bekroning vond 
met de selectie voor de Olympische 
Spelen in Rio. In België beëindigt 
hij nog het lopende seizoen.

Tekst: Fernand Walder
Foto’s: ZAKSA, Zalau, Calcit, CEV

Arturo Di Giacomo

Ilka Van De Vyver
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1. Dominique Baeyens met zijn afscheid als hoofdcoach van de nationale 
ploeg mannen en zijn behaalde successen.
 
2. De organisatie van de nationale bekerfinales in het Sportpaleis van 
Antwerpen (+/- 14.000 kijkers) en de Olympische Spelen in Rio met 
spectaculaire volleybal- en beachwedstrijden. 

3. Bevestiging van de huidige successen van de 
nationale ploegen en een hoogstaande en succesvolle 
nationale Liga-competitie, zowel bij de mannen als bij 
de vrouwen.
 
4. België: de terreuraanslagen in Brussel (Zaventem 
en Brussel).
Sport: geen EK finale in het voetbal voor de Rode 
Duivels.

5. Gezellig thuis met een glaasje champagne en 
tapashapjes, gevolgd door een lekker culinair diner 
met aangepaste wijnen.

1. Dominique Baeyens wegens zijn afscheid op een mooie 
manier na zo een schitterende carrière.

2. Roeselare dat voor de 4de keer op rij kampioen speelt.

3. Een spannend jaar waarin Noliko 
Maaseik terug absoluut meedoet voor de 
titel en waarin je enkele leuke outsiders 
hebt. Ook een mooie zomer voor de 
nationale ploeg met een zeer druk 
programma en een nieuwe bondscoach 
Vital Heynen.  

4. De geboorte van ons eerste kindje 
Gloria Tuerlinckx.

5. Met drie bevriende koppels: een 
weekend naar ons appartement aan zee. 
Rustig gezellig samen zijn. 

Willy Bruninx
(Nationaal voorzitter)

1) Wie is voor U de volleyfiguur van het jaar?
2) Wat was voor U het volleymoment van het jaar?

3) Wat zijn uw verwachtingen voor het Belgisch volley in 2017?
4) Wat is voor jou de gebeurtenis van het jaar (algemeen)?

5) Hoe ga je Nieuwjaar vieren?

Hendrik Tuerlinckx
(Knack Roeselare)

1. Ik denk dat je daarvoor bij de landskampioen en de bekerwinnaar 
moet zijn, nl. Roeselare. En dan was Hendrik Tuerlinckx toch een 
spelbepalende figuren op de belangrijke momenten zoals in de 
bekerfinale en zeker in de play-offs.

2. Het halen van de bekerfinale met Topvolley Callant Antwerpen en 
het feit dat we in onze Arena tegen elke club uit de Liga A minstens één 
keer wonnen.

3. Ik denk dat vooral onze mannenploeg op het EK een goed resultaat 
kan boeken. Het is misschien geen supergeneratie, maar wel een zeer 

goede spelersgeneratie, die tot zoiets in staat 
moet zijn. Waarom zou ze niet het resultaat van 
Slovenië kunnen evenaren, dat toch Europees 
zilver won?

4. Toch wel veel negatieve zaken. Het toppunt 
voor ons land waren zeker de aanslagen in 
Zaventem en Brussel. Vele mensen werden een 
stukje banger. Je kan alleen maar hopen op een 
betere wereld.

5. Zoals elk jaar vieren we dat samen met een 
aantal vrienden. Rustig, niks uitbundigs.

Alain Dardenne
(coach Topvolley Callant 
Antwerpen)

Eindejaarsvragen
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1. Simone Giannelli. Ik ben nogal gefascineerd door spelverdelers en deze 
spelverdeler van de Italiaanse ploeg en van Trentino (waar hij trouwens een 
contractverlenging kreeg) was voor mij de revelatie van het voorbije jaar. Hij 
bezit werkelijk alles wat je van een moderne spelverdeler mag verwachten.

2. Toen ik voor mijn ploeg Mortsel de zekerheid kreeg dat de continuïteit kon 
blijven bestaan onder de koepel van Topvolley Callant Antwerpen. Vanaf dat 
moment moest ik niet meer ongerust zijn.

3. Bij de nationale mannenploeg zijn de verwachtingen 
allicht hoog gespannen met Vital Heynen als nieuwe 
trainer. Bij de vrouwen hoop ik dat ze hun goede 
prestaties van vorige zomer kunnen bevestigen. En in 
de eigen competitie hoop ik op een meer evenwichtige 
competitie, waarin meer dan ooit de eigen, talentrijke 
jeugdspeelsters mogen mee doen met de eerste ploeg.

4. Toen ik op tv het jaaroverzicht bekeek, besefte ik pas 
hoe veel er allemaal gebeurd is. Er waren natuurlijk 
positieve momenten, maar ik denk dat het negatieve 
aspect rond de terreuraanslagen toch primeerde. Je 
geraakt er misschien wel aan gewend, maar ik heb 
toch enkele traantjes gelaten bij werkelijk heel pijnlijke 
momenten.

5. Wij nodigen familie en vrienden bij ons thuis uit voor een hapje en een 
drankje. Het blijft wel rustig.

Cristina Moga
(coach Antwerp Ladies)

1. Giavanni Guidetti. Nadat hij mooi gepresteerd had met de Duitse nationale 
vrouwenploeg leverde hij schitterende resultaten af met de Nederlandse 
vrouwenploeg. Toch wel knap!

2. Onze ‘match van het jaar’ toen we met Oudegem met 3-0 wonnen van Asterix en 
ikzelf vrij veel en gemakkelijk tot scoren kwam.

3. Ik hoop dat er meer media-aandacht komt voor onze sport. 
Over onze spelers en speelsters in het buitenland lees of hoor 
je nauwelijks iets. En over de competitie – zeker bij de vrouwen 
– lees je amper iets. En dat terwijl we met onze nationale 
ploegen toch hoog aangeschreven staan.

4. De verkiezing van Donald Trump tot Amerikaans president 
hadden wel weinigen verwacht, denk ik. En het jaar werd ook 
gedomineerd door een reeks terreuraanslagen zoals in Brussel 
en Zaventem.

5. Wij brengen de avond samen door met een bevriend koppel 
en voor één keer eens zonder iemand uit het volley.

Lore Gillis
(Oudegem)

1. Jan De Brandt. Deze keuze zal misschien verrassend zijn. Doordat ik 
getuige was van zijn kwalificatie voor de finales van het EK vrouwen heeft 
deze prestatie een grotere dimensie. Nadat Hongarije in Roemenië had 
verloren met duidelijke 3-0 cijfers (75-50) leek kwalificatie moeilijk haalbaar.
Terugwedstrijd moest dus gewonnen worden met 3-0 of 3-1 om een golden 
set af te dwingen.  Eerste set werd verloren (14-25), maar uiteindelijk werd 
het nog 3-1 (91-91).
Golden set werd 15-13.

2. De eigen organisatie van de kwalificatierondes EK vrouwen en mannen, 
waar onze nationale teams zich rechtstreeks plaatsten voor het EK.

3. Behoud in groep 1 van de World League en World Grand Prix met de 
seniores.
Goede uitslag behalen tijdens de EK’s seniores. 
U19 mannen en U18 vrouwen doorstoten naar de finales EK in hun categorie 

en tevens een mooi eindresultaat behalen.

 4.  We kunnen er niet naast kijken hoe de 
mentaliteit in de wereld aan het veranderen is met 
alle terreurdaden. Op sportief vlak vind ik de gouden 
medaille van Nafi Thiam een in het oog springende 
prestatie.

5. Nieuwjaar wordt gevierd in familieverband. 
Samen met mijn broer en onze echtgenotes, 
kinderen (4) en kleinkinderen (4). Jammer genoeg is 
dit sinds geruime tijd zonder mijn ouders. 

Johan Callens
(Voorzitter 
scheidsrechterscommissie)
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1. Op internationaal vlak: Serginho, de libero van de 
Braziliaanse olympische ploeg, die op 40-jarige leeftijd nog zijn 
tweede gouden olympische medaille behaalde. Wij speelden nog 
tegen hen in de World League en toen geloofde ik er echt niet in dat 
ze nog olympisch kampioen zouden worden. Maar je ziet…
Op nationaal vlak zeker de terugkeer van Hendrik Tuerlinckx 
naar de nationale ploeg. Niet alleen het feit dat hij opnieuw wilde 
meedoen, maar ook dat hij vrij snel weer zijn hoge niveau haalde en 
zich uitstekend in de ploeg integreerde. Chapeau!

2. Een beetje egoïstisch, maar mijn laatste match met de nationale 
ploeg, met alles erop en eraan.

3. Bij de mannen denk ik dat de Red Dragons op twee toernooien 
een belangrijke rol kunnen spelen. De WK-kwalificatie mag 
een realistische doelstelling genoemd worden en in de tweede 
ronde van een EK weet je maar nooit. Natuurlijk is ook de World 
League interessant. Temeer omdat er dit jaar één ronde in België 
(Antwerpen) zal gespeeld worden. 
De Yellow Tigers staan volgens mij voor een iets moeilijker 
opdracht, maar ik denk dat er daar – net als 
bij de mannen – nog groeimogelijkheden 
aanwezig zijn.
Op clubniveau zie ik een interessante 
competitie met een sterk Roeselare, een 
beter wordend Maaseik, met Antwerpen als 
‘reuzendoder’ en met Aalst, dat ik nog zie 
groeien. Een goede zaak voor het volley!

4. Het feit dat ik grootvader werd.

5. Eerder klassiek. Op oudejaarsavond 
trekken we met een aantal vrienden naar 
de zee en op Nieuwjaarsdag wordt het een 
klassiek familiefeest.

Dominique Baeyens
(bondscoach)

Bram Van Den Dries
(Spacer’s Toulouse)

1. Dominique Baeyens die er na een lange carrière een punt 
achter zet en dit door de Red Dragons opnieuw naar het EK te 
brengen. 

2. Brazilië, dat na twaalf jaar en twee verloren olympische 
finales toch opnieuw het goud won op de Olympische Spelen.

3. Dat we met de Red Dragons nog net die stap extra zetten 
om op het hoogste internationale niveau te 
presteren.

4. Wel een negatieve gebeurtenis, maar de 
aanslag van 22 maart op de luchthaven van 
Zaventem en in metrostation Maalbeek. Een 
zeer zwarte dag voor België toen.
 
5. Ik speelde op 28 december nog tegen 
Parijs, maar na die wedstrijd hebben we vier 
vrije dagen en kom ik even voor Nieuwjaar tot 
in België! Het zal een rustige avond worden 
met vrienden. 

1. Dominique Baeyens: geweldige resultaten in zijn laatste seizoen 
als coach van het nationale team.

2. Voor mij persoonlijk: meteen een schot in de roos met het nieuwe 
Noliko Maaseik: de Supercup ofte League 
Cup in Luik.

3. Meer en meer groei. Een hoger niveau, 
meer publiek, meer media, een nog betere 
organisatie.

4. Wat een verrassing: de verkiezing van 
Donald Trump tot president-elect. Dit was 
even onvoorspelbaar als de uitslagen in 
2017 in de play-offs. 

5. Met mijn familie. We gaan samen naar 
Italië.

Daniel Castellani
(Coach Noliko Maaseik

Eindejaarsvragen
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Club in de Kijker

Het verhaal van de voorzitter

Waarom voorzitter bij een 
volleybalclub?
‘Toen ik 18 jaar was, werd ik  gevraagd 
om mee training te geven bij het 
toenmalige VOC Malle. Na een paar 
maanden wou ik me meer inzetten voor 
de club en ben ik in het bestuur gestapt. 
Omdat de secretaris van toen ontslag 
nam, had ik, samen met mijn vader, 
deze rol opgenomen. Ik zou instaan 
voor de taken, mijn vader zou me 
achter de schermen helpen. Al snel 
moest ik minder hulp hebben en 
deed ik meer en meer alleen. Vijf 
jaar geleden kwam er dan de fusie 
met Wevok Westmalle.  Omdat de 
secretaris van Wevok ook stilaan wat 
meer afstand wou doen van deze 
functie ben ik dit blijven doen. Tot 
drie jaar geleden. Toen besliste de 
voorzitter om een stapje opzij te zetten. 
Op dat moment wou ik de kans wagen, 
maar voor mij was het toen belangrijk 
dat ik een secretaris had waarop ik 
kon vertrouwen om alle taken goed 
te verdelen. Die vond ik met Dennis. 
Ondertussen loopt de trein goed en 
zijn we goed op elkaar ingespeeld. 
De taken zijn goed verdeeld en 
we kunnen op elkaar rekenen.’

Heb je zelf het spel gespeeld?
Gezien zijn jonge leeftijd is de 
voorzitter nog steeds actieve 
enthousiasteling op het veld zelf.
‘Ik ben zelf beginnen volleyballen op 
zevenjarige leeftijd. Dit was bij het 
toenmalige VOC Malle. Het parcours 
was zeer klassiek met het doorlopen 

WOVO Malle

“De doorgroeiploeg is onze trots”

Wovo Malle behaalde een label in het Jeugdsportfonds. Met hun 

eerste twee  sterren waren zij zeer tevreden in hun prille jeugdwerking.

Wannes Lacante, voorzitter van de jonge vereniging, en waarschijnlijk de jongste voorzitter 

in onze federatie, was onmiddellijk enthousiast om hun clubwerking in de kijker te plaatsen.

van alle jeugdreeksen om naar 
heren 2 te gaan. Enkele jaren was 
de overstap naar heren 1 ook een 
normale progressie. Beide ploegen 
speelden evenwel in 1ste gewestelijke. 
Na de fusie begon ik bij heren 3 van 
WOVO en opnieuw in 1ste gewestelijke.
Mijn hoogste niveau was twee 
seizoenen bij Heren 1 in 2de 
provinciale. Nu speel ik al twee jaar bij 
Heren 2 terug in eerste gewestelijke.’ 

Waarom bij deze club?
‘VOC Malle was de club waar mijn 
vader ook actief in was. Omdat het 
ook op vijf minuten van thuis was, was 

toen de keuze snel gemaakt. Ook met 
de fusie heb ik geen moment getwijfeld 
om mee te gaan naar WOVO.’

Is er een intrinsieke motivatie 
aanwezig?
‘Ja, ik ben eigenlijk al van mijn 16 jaar 
in een officiële functie. Toen was ik 
secretaris van jeugdclub Malmejo in 
Oostmalle. Ik vind het fijn dat ik mee 
kan bijdragen tot een organisatie. 
Met de fusie hadden we het idee 
om samen te gaan voor onze jeugd. 
Aangezien een fusie sowieso 
niet gemakkelijk is, was er bij 

iedereen de wil om de fusie te laten 
slagen. En zo was dit ook bij mij. 

We zien momenteel na vijf jaar, 
dankzij de fusie, twee goed draaiende 
vrouwenploegen in provinciale en 
met eigen jeugd. Er is nog steeds 
jaarlijks een stijging van het aantal 
(jeugd)leden. Bovenop zijn we een 
bruisende club met een heel aantal 
leuke activiteiten, georganiseerd 
door verschillende ploegen. Daarom 
kunnen we enkel zeggen dat de fusie 
geslaagd is. En dat geeft me telkens 
weer nieuwe energie om verder te doen 
als voorzitter van deze prachtige club.’

Wat wil je nog ‘kwijt’ in het artikel?  
’ Graag wens ik iedereen te bedanken 
die zich inzet om van onze club 
een succesverhaal te maken. In 
het bijzonder Luc Riemis. Hij was 
bestuurslid van Wevok en zat bij de 
fusiegesprekken. Nu is heeft hij sinds 
een jaar een stap terug gezet. Maar 
ik kan nog steeds bij hem terecht 
voor zijn deskundig advies i.v.m. 
volleybal en zeker jeugdvolleybal.’  

De ‘onzichtbare’ onmisbare kracht 
in het clubleven

‘Voor mij is de meest onzichtbare 
‘man’, bij ons een vrouw! Lisette 
Willems is de onvervangbare 
verantwoordelijke van de cafetaria 
. En al 50 jaar verijwilliger in het 
volleybalgebeuren van Westmalle!’

‘Zij is onze toogverantwoordelijke en 
voorziet al onze bezoekers van eten 

‘Ik vind het fijn dat ik 
mee kan bijdragen tot 

een organisatie. Om die 
reden ben ik snel in het 
bestuurlijke van de club 

gestapt.’
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Club in de Kijker
                       

‘Ik speel graag volley omdat ik dat 
leuk vind en ik ben begonnen omdat 
mijn mama en zus ook volleyballen.’ 
‘Ik speel bij Wovo omdat mijn 
vriendinnen hier ook spelen.’
‘Het jeugdweekend is volgens mijn 
zus het leukste in de club.’ 

‘Ik vind mijn 3 trainsters: Heidi, Lieze 
en Mirthe de leukste van de Wovo. ‘

‘Britt Herbots van de Yellow Tigers 
is mijn echte 
volleyfavoriet.’

‘Mijn grote droom 
is ooit bij de 
Yellow Tigers te 
spelen.

Lenke,  8 jaar                          

‘Ik speel volleybal omdat dit de 
leukste sport is die er bestaat en ook 

het teamgevoel is echt leuk!’
 

‘Ik ben bij Wovo gegaan omdat het 
in mijn eigen gemeente is. Ik wil 

nooit naar een andere club want hier 
is de sfeer echt super tof.’ 

‘De sfeer en de samenhorigheid is 
het leukste bij ons.’

 ‘De leukste is mijn trainer Wannes!’  

‘Ik heb niet echt een superfavoriet.’

‘Mijn grote 
wens is een 

goede speelster 
worden en nog 

lang volleybal te 
kunnen spelen.’

Maxime,  12 jaar                   

Dit zou op papier redelijk mooie 
groepen opbrengen omdat Dames 
2 en 3 al een paar jaar maar net 
met genoeg spelers waren, zonder 
de jeugd te moeten aanspreken. 

We hebben toen drie scenario’s 
uitgewerkt en met de ploegen 
doornomen. Omdat we er zo niet zijn 
uitgeraakt hebben we als bestuur 
gekozen om de jeugd Dames 3 te 
maken en Dames 2 te behouden en 
aan te vullen. Dit is tot op vandaag 
nog steeds een succesverhaal. 
Onze jeugd speelde vorig seizoen 
kampioen in eerste gewestelijke 
en staat nu mooi halverwege in 
3de provinciale. Ondanks het vele 
puzzelwerk en de moeilijkheden waar 
we op botsten, zijn we nog steeds zeer 
tevreden over onze beslissing toen.’ 

Dé droom van de club

‘We zouden graag nog groeien. Zeker 
met onze Dames 1 willen we graag 
nog één of  twee reeksen stijgen. 
Wel willen we dit doen met eigen 
jeugd. Daarom zouden we ook graag 
onze jeugdwerking nog verbeteren 
zodat we onze Dames 1 en 2 kunnen 
blijven bevolken met talentvolle jeugd. 
Wat betreft Heren 1 zouden we 
graag nog een heel aantal jaren 
willen genieten op het niveau 
van 2de provinciale. Al zal dit 
niet gemakkelijk zijn omdat we 
een tekort hebben aan jongens.’

Een droom waar je echt voor gaat 
‘Onze jeugdwerking verbeteren zodat 
we een betere doorstroming hebben. 
En waardoor we ook met Dames 1 
kunnen groeien en stijgen.’

Tekst verzameld door Luc De 
Leenheer

en drinken. Ze doet probleemloos alle 
nodige boodschappen voor onze club. 
Haar huis is het magazijn van onze 
club. Vorig jaar hebben we haar 
ingeschreven voor de actie het 
grootste clubhart van Gazet Van 
Antwerpen. Ze won dit ook voor de 
gemeente Malle. Ze heeft samen met 
haar man Wevok opgericht en na de 
fusie en de dood van haar man wou ze 
dit blijven doen. Ze is van onschatbare 
waarde voor de club, zeker wat betreft 
de organisatie van de cafetaria.’

De mooiste gelukte uitdaging

Zonder twijfel is dit de 
doorstroomploeg, gemaakt van jeugd 
die op een aanvaardbaar niveau spelen. 

Hoe is die tot stand gekomen?
‘De fusie werd aangegaan 
omdat we in beide clubs wel wat 
potentieel hadden wat jeugd betreft. 
De bedoeling was dan ook om, 
zeker met onze vrouwen, een zo 
hoog mogelijke reeks te bereiken. 
Hiervoor heb je uiteraard ook aanvoer 
nodig van onderaf. En dit willen we 
doen met eigen opgeleide jeugd. ‘

‘Twee jaar geleden leek het ons tijd 
om de toenmalige doorstroomploeg 
te veranderen. Het was toen een mix 
tussen jeugdspelers en een aantal 
ervaren speelsters. We hadden toen 
ook een goede lichting bij de meisjes. 
Daarom speelde het idee om volledig 
de kaart van de jeugd te trekken 
voor de doorstroomploeg, met het 
oog op de toekomst en op Dames 1. 
We hadden toen twee ploegen in 
eerste gewestelijke en we zouden 
graag één van de twee voorbehouden 
voor de jeugd die we willen laten 
rijpen voor Dames 1 en een tweede 
ploeg voor de andere dames. 
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