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Passie

Er is een Vlaams spreekwoord dat zegt: ‘Als de vos de 
passie preekt, boer pas op uw ganzen.’
Je kan Swa Depelchin met de beste wil van de wereld 
moeilijk een vos noemen, maar naar zijn woorden luisteren, 
mag dus best. Hij heeft met een brede, vooruitziende blik de 
basis gelegd van vele initiatieven in het volley, die allemaal 
de Vlaamse jeugd ten goede kwamen.
Eén-tegen-één, twee-tegen-twee, Swa speelde het reeds 
lang voor het als modieus beschouwd werd. Met het 
jeugdsportfonds drukte hij de clubs met de neus op de 
feiten dat ze misschien nog wel beter konden werken dan 
tot dusverre het geval was. Zelfs bij de Topsportschool in 
Vilvoorde lag hij mee aan de basis. En iedereen weet, welke 
sterke spelers en speelsters die heeft voortgebracht.
Het is dan misschien wel passend om enkele van zijn 
uitspraken te beklemtonen. ‘Je moet passioneel met iets 
bezig zijn, om verder te geraken’. Of: ‘Ik zal nooit van 
iemand zeggen dat je daar niks mee kan aanvangen’, want 
misschien kan hij/zij op technisch vlak nog veel bijleren, 
maar kan zijn/haar winnersmentaliteit ook belangrijk zijn 
voor een ploeg. ‘De jeugd heeft recht op de beste trainers’, 
placht hij te zeggen en hoe veel jaren heeft ‘coach van het 
jaar’ Emile Rousseaux niet de jeugd getraind of uren gewerkt 
in de bewegingsscholen?
Wij moesten er aan denken toen enkele weken geleden 
voor het eerst sinds mensenheugnis een AIF-selectie de 
VVB-ploeg versloeg in de jaarlijkse confrontaties die moeten 
aangeven wie verder de zomercampagne voor ons land mag 
voeren. Het leidde bij Waalse dirigenten tot zulke euforische 
toestanden, dat zelfs de ‘scheiding’ van de volleybond in een 
Vlaamse en Waalse sectie uit de vergeethoek werd gehaald. 
Eindelijk zouden de ‘ondergewaardeerde’ Waalse  selecties 
hun gram halen, heette het.
En dat allemaal om een belachelijke competitie, die al jaren 
had moeten afgeschaft zijn. Alsof de ‘Vlaamse’ selecties in 
het verleden Franstalige landgenoten zouden afgewezen 
hebben en namen als Klinkenberg, Cianci, Lecat of Thévenin 
zouden geweigerd zijn. Maar het is wel een vingerwijzing 
om zeker in de toekomst niet te bezuinigen op talentrijke 
trainers. De erfenis van Swa Depelchin mag er niet onder 
leiden.
Intussen kunnen we ons bij de nationale ploegen alleen 
maar verheugen in het integreren van jongere talenten als 
Herbots, De Tant, Van Gestel, Ribbens, Cox of Van de Velde. 
Zij zullen de komende weken allicht nog meer ervaring 
opdoen in de World Grand Prix of de World League om in 
2020 opnieuw een poging te wagen om aan de Olympische 
Spelen deel te nemen. Hopelijk acteren 
alle ‘Dragons’ en ‘Tigers’ met voldoende 
passie.

Marcel Coppens



2 Volley Magazine is een uitgave van de Vlaamse Volleybalbond vzw

Het kan misschien eigenaardig 
klinken, maar een volleymonument 
als Swa Depelchin heeft nooit volley 
gespeeld, op enkele te verwaarlozen 
matchen bij de reserven van Grivoc 
na. 
“Ik ben wél meer dan tien jaar 
competitiespeler geweest in het 
tafeltennis, maar in het volley werd 
ik van bij het begin geïntrigeerd 
door het opleiden van jongeren. Ik 
was ervan overtuigd dat je iedereen 
kansen moest geven, ook diegenen 
met zogezegd minder talent. Want 
met een tomeloze inzet 
geraak je soms ook wel 
ver. Ik was leerkracht in 
het begin van de zestiger 
jaren en met een groep 
gewone ‘petotters’ die 
voordien nog nooit volley 
gespeeld hadden, werden 
we kampioen van Vlaams-
Brabant,” herinnert Swa 
zich moeiteloos.
“Ik was geen despoot, 
maar ik heb geleerd van 
zo veel mensen die me 
iets bijbrachten en dat 
wilde ik zelf doorgeven 
aan jongeren. Ik had er 
plezier in om mensen te 
volgen en bij sommigen 
onvermoede talenten te 
ontdekken.”

Eigenlijk lag je mee aan de basis 
van de Topsportschool ‘avant la 
lettre’.
Swa Depelchin: “Ik zag in Vlaams-
Brabant eerst een talent als Frauke 
Dirickx passeren. Aanvankelijk 
iemand met veel gebreken, die soms 
wel eens uitgelachen werd, maar 
die langzaam open bloeide en met 
haar schitterend karakter intussen 
de hoogste Europese toppen heeft 
behaald. Weet je dat ook Hugo Broos 
vier jaar volley heeft gespeeld bij 
ons? Maar de generatie van Frauke 

was toch iets bijzonders. Zelfs als het 
examens waren, kwamen die vragen 
om training te krijgen. Dat deden we 
dan ook, want we hadden als stelling 
dat je steeds vanuit het kind moest 
beginnen. En je mag ook nooit zeggen: 
die zal het niet halen! Dat is ook het 
probleem bij detectie. Er zullen steeds 
spelertjes door de mazen van het net 
glippen, omdat ze gekwoteerd worden 
op een aantal technische kwaliteiten, 
terwijl het mentale ook meetelt.”

Maar hoe begon die Topsportschool 

Volleymonument Swa Depelchin stopt ermee na jarenlange inzet voor de jeugd

“Ik ben altijd gepassioneerd 
bezig geweest”

Zelden ging een ‘Lifetime Achievement Award’ met meer recht en reden naar iemand uit het 

volleybalwereldje, dan naar Swa Depelchin, de 72-jarige Grimbergenaar, die bij de uitreiking dan ook 

op een minutenlange, staande ovatie mocht rekenen.

Misschien is hij bij de gewone volleyleden niet zo bekend, maar iedereen heeft al wel eens gehoord 

van de spelvormen 1-tegen-1, twee-tegen-twee, smashvolley, volley@school, jeugdsportfonds, 

bewegingsschool en zelfs topsportschool. Overal lag Swa wel ergens mee aan de basis: ofwel met het 

idee, ofwel met de uitwerking. Meestal zelfs beide. 

“Maar eigenlijk ben ik een doener en ik heb altijd alles met veel passie gedaan. De basis trouwens van 

vooruitgang. Als je passioneel met iets bezig bent, volgen  de resultaten wel,” kon hij zelf ervaren. Op 

31 mei eindigde officieel zijn functie bij de VVB als voorzitter van de jeugdcommissie. Niet nadat hij ‘het 

wiel van Emile’ nog op de rails had gezet.
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in Vilvoorde dan?
“In het eerste jaar hadden we zes 
meisjes, o.a. Frauke Dirickx en de 
twee zusjes Staelens, die getraind 
werden door Monique Cauberghe 
(moeder van Wout Wijsmans), 
door Kato Snauwaert, door Koen 
Hoeyberghs en door Myriam 
Dooms. Soms ook door Jempi 
Staelens. Zij werden ondergebracht 
in pleeggezinnen omdat ze pas 
na de schooluren begonnen met 
trainen. Maar in 1994 kwam Koen 
Hoeyberghs terug uit Zwitserland, 
waar hij een topsportschool voor 
meisjes bewonderd had. Samen met 
Julien Vleminckx hebben ze zich dan 
achter een project gezet, dat leidde tot 
de oprichting van een internaat met 
sportfaciliteiten in Vilvoorde. Omdat ik 
die school goed kende, ben ik gaan 
praten met de directie , ik heb toen 
de organisatie in handen genomen 
en de zaak getrokken met die zes 
beginnende meisjes.”
Was dat geen kleine revolutie?
“Zeker. Ik heb daar jaren voor 
moeten vechten vooraleer ook de 
bondsverantwoordelijken inzagen dat 
een uitstekend systeem was. Vooral 
vanuit de clubs kwam er tegenstand, 
want hun betere jongeren bleven in 
de week op internaat. Ik deed er veel 
zelf: gastgezinnen zoeken, transport, 
erover praten met de radio… Ik 
was er gewoon gepassioneerd mee 
nezig. Natuurlijk twijfelde ik soms 
ook over een aantal zaken: ik wilde 
eerst zien of bepaalde inzichten wel 
wetenschappelijk onderbouwd waren, 
maar de eerste resultaten lieten niet 
lang op zich wachten.”

Vele mensen begrijpen hem soms 
niet, maar tussen jou en Emile 
Rousseaux klikte het…
“Ik heb hem in de school in Vilvoorde 
binnen gebracht. Hij heeft eerst 
een half jaar alles dag-in, dag-uit 
geobserveerd en toen heeft hij mij 
mondeling zijn woord gegeven. 
Vertrouwen in iemand is ook belangrijk 
en ik werk alleen maar samen met 
mensen die doodeerlijk zijn, zoals 

Emile. Hij vond dat je ook onderaan 
de piramide moest beginnen en dat 
het belangrijk was om van jongsaf 

aan een aantal vaardigheden en 
coördinatie-oefeningen mee te 
geven.”

En de bewegingsschool was 
geboren?
“Op verschillende plaatsen – b.v. in 
Londerzeel, Heusden en Grimbergen 
– kwam er een circuit tot stand, 
waaraan twee uur vooraf gewerkt 
werd. Kruipen, springen, werpen… 
Tegenwoordig in drie groepen: van 18 
maanden tot 2 jaar, kindjes tussen 2 
en 4 jaar en later tussen 4 en 6. De 
ouders moeten daar verplicht bij zijn en 
je staat er versteld van: voor volgend 
seizoen komen er al 340 kindern. Er 
bestaan zelfs wachtlijsten.”

Toen kwam je af met het 
jeugdsportfonds…
“Ik vond dat het stilaan tijd werd om 
meer kwaliteit te eisen via de clubs. 
We hebben dat samen met Luc De 
Leenheer uitgewerkt. Ik weet immers 
wel hoe de clubs werken. Ik heb meer 
dan 35 audits gedaan en dan kom 
je dikwijls tot dezelfde conclusies: 

de accommodatie is wel in orde, 
er zijn genoeg vrijwilligers, maar er 
zijn dikwijls te weinig trainers en de 

goedmenende mensen in het bestuur 
weten soms ook niet waarover het 
gaat. Het gebeurt soms zelfs dat de 
verantwoordelijken niet met volle 

overtuiging meewerken. Nochtans 
kan je met een beetje creativiteit aan 
genoeg financiële middelen geraken. 
Waar een wil is, is een weg. Want je 
wil toch wel dat jouw eigen zoon of 
eigen dochter een goede opleiding 
krijgen. Momenteel werken Stefaan 
De Brabandere en Wim Backaert aan 
dit project, dat door Sport Vlaanderen 
gesteund wordt.”

Hoe heb je de opleiding verder nog 
zien evolueren?
“In het begin van de 21ste eeuw 
hebben we uren met Emile gewerkt 
aan de basis. Jos Rutten kwam rond 
dat tijdstip ook op de markt met een 
regioproject. Emile heeft toen de 
ideeën van Pisani in praktijk gebracht. 
Via cassettes werd die informatie naar 
de clubs gestuurd met tips hoe ze 
konden beginnen en hoe de kinderen 
meer en betere trainingen konden 
krijgen. Er was ook het VIS-project 

met als filosofie dat volley, spelen 
is. Dat principe wilden we zeker 
in ere houden. We speelden ook 
stilaan geen 6-tegen-6 meer, 
maar 2-tegen-2. Emile en ikzelf 
hebben toen onze ziel gestoken 

in een DVD, die ook in Frankrijk 
ontzettend veel succes had.”

“Je mag nooit zeggen: die zal het niet halen !”

“Er bestaan zelfs wachtlijsten voor de bewegingsscholen”
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Jouw laatste grote bijdrage kreeg 
als titel ‘Het wiel van Emile’.
“Daarin kan je echt alles vinden voor 
de trainer: iets voor de beginnende 
trainer, iets voor de meer gevorderde 
trainer, iets voor de conceptuele 
creatieveling. Het wordt echt een 
site voor Jan en alleman: ouders, 
scholen, trainers, cursussen. Het 
was sinds 1992 geleden dat er nog 
een leerlijn was binnen de VVB, 
die herschreven werd voor de 
Topsportschool. Er was dus een grote 
vraag naar een nieuwe beleidslijn. 
Ook vanuit Sport Vlaanderen klonk 
die vraag en nu hebben we het 
project bij hen ingediend  en het zit 
in hun prioriteitsbeleid. Het komt uit 
onze ervaringen. Wij zijn doeners. Je 
bent ook niet noodzakelijk een goede 
trainer als je een diploma haalde.”

Kan je je een aantal goede 
ervaringen herinneren in al die 
jaren?
“Nog niet zo lang geleden, tijdens de 
Vlaamse kampioenschappen U15, 
kreeg ik tranen van emotie in de 
ogen. Die jongeren speelden daar 
op zo’n hoog niveau, alles klopte qua 
techniek, tactiek, het volgen van de 
instructies van de coach. Dat was 
echt extreem mooi om zien. Ik kreeg 
daar een onvoorstelbare voldoening 
bij. Daarvoor heb je het dan altijd 
gedaan en zoiets maakte me dan 
super gelukkig. Ik ben ook blij als ik 
al die toppers bij hun clubs in binnen- 
en buitenland successen zie halen en 
dat ze daarvoor toch een stukje basis 
bij ons hebben mee gekregen. Mooi 
toch!
En als je Emile nu ziet presteren bij 
Roeselare. Je ziet dat die spelers na 
vier jaren Rousseaux nog altijd plezier 
beleven aan het spelletje. Er is geen 
betere trainer in België dan hij. Hij wil 
dat al zijn spelers gelukkig zijn.”

Ontgoochelingen?
“Dat het soms allemaal niet snel 
genoeg ging. En dat ook de clubs 
niet altijd volgden. Of als ik vaststelde 
dat de passie ontbrak bij een 
jeugdcoördinator. Maar ik heb het 
gevoelen dat het stilaan wel weer 
beter wordt. Ook Geert De Dobbeleer 
heeft zich de laatste jaren sterk achter 
onze projecten geschaard. En dat is 
positief.”

Wat moet er volgens jou het 
dringends gebeuren?
“Zelf ben ik eind juni altijd compleet 

op en dan heb ik nood aan drie, vier 
weken rust in Toscane. Maar bij de 
clubs stoppen ze al einde maart, 
begin april. Die liggen stil. Ik vind 

dat daar een sociaal kader moet 
georganiseerd worden dat er toch iets 
gebeurt. Misschien moeten ze binnen 
de club starten met een beachclub.”

Hoe komt het dat het volley in 
Vlaanderen goed draait, maar 
minder goed in Waals-Brabant of 
Wallonië?
“Ik vraag me dat al jaren af. Misschien 
zijn er daar niet genoeg ‘doeners’. 
Ik durf zeggen dat er in Vlaanderen 
toch veel gebeurt om iedereen te 
ondersteunen. Dat begon voor mij 
bij Julien Vleminckx, die iedereen 
enthousiast kon maken voor het volley. 
Hij was een beetje de geestelijke 
leider toen. Ik ben daar geen grote 
geest in en ik ben dan ook altijd een 
tikkeltje jaloers op mensen als Marc 
Spaenjers of Julien Van de Vyver, die 
ook kunnen bezielen.”

Heb je vrienden overgehouden aan 
het volley?
“Ik ben een echte vriend geworden van 
Emile Rousseaux. Velen kijken me dan 
wat raar aan, want hij staat niet echt 
bekend als een ‘gemakkelijke’. Maar 
je moet soms een beetje doorheen de 
mens kijken en hij is dan zo’n eerlijke 
man. Voor hem zijn z’n spelers zijn 
kinderen. Hij is op volleygebied 
een genie en hij leert ook constant 
van zichzelf. Hij had zelf zijn twijfels 
vooraleer hij tekende bij Roeselare. 
Hij vroeg me om advies en ik heb hem 
gezegd: als het daar klikt met Hendrik 
Tuerlinckx, dan komt het goed. Na één 
maand vond Hendrik hem al geweldig 
en het vervolg ken je. Ook Wouter 
Verhelst, een slimme kerel die toch al 
wat watertjes doorzwommen had, zei 
me dat hij op één jaar met Emile als 
trainer meer geleerd had dan in vele 
voorgaande jaren samen. Op één 
jaar tijd had hij vier kilo aan spieren 
gewonnen. Emile vertrekt steeds 
van het fysieke. Daardoor zetten zijn  
spelers stappen vooruit. Hij is ook 
elke dag met het volley bezig en stelt 
zich regelmatig in vraag. Hij filosofeert 
veel  en we stimuleren mekaar. Hij 
heeft me ooit zot verklaard omdat ik 

alles als vrijwilliger bleef doen.”

En wat gaat Swa doen na 31 mei?
“Ik ga natuurlijk nog wel even met 

het volley bezig blijven. Ik wil van 
‘Het wiel van Emile’ een goeie site 
maken. De beste van ons land. Ik zal 
wel verlost zijn van de druk van al die 
vergaderingen en ik heb er gigantisch 
veel meegemaakt. Weet je dat ik alle 
vergaderingen voorbereid heb. Dat 
zullen er weinigen kunnen zeggen. 
En thuis volgde er dan nog de na-
vergadering met veel vragen ‘als, 
dan..’ of ‘voor, tijdens, na’…
Ik wil nu ook zeker tijd maken om op 
reis te gaan. Misschien met mijn vriend 
Fred Brouwers. In 2000 heb ik eens 
een prachtige reis gemaakt doorheen 
de Verenigde Staten. Ooit wil ik wel 
eens in Brazilië geraken, maar daar 
hangt natuurlijk een prijskaartje aan 
vast. Voorlopig dus in eerste instantie 
enkele weken Toscane. 
Ik hou ook veel van muziek. Daar ga 
ik nu meer tijd voor hebben: klassieke 
muziek of kleinkunst. Ik ben in het 
voorbije seizoen nog naar DeSingel 
geweest: van een concert van een 
cellist en een pianist heb ik nog enkele 
dagen nagenoten. Ik ga zeker meer 
naar concerten. Vroeger heb ik alle 
balletten van Béjart gezien. Of naar 
het toneel gaan.
Momenteel is de agenda van Swa 
nog redelijk leeg, maar ik zie nu al 
dat die geleidelijk aan vol geraakt. 
Bovendien heb ik drie dochters en 
twee kleinkinderen, die ik toch ook 
moet volgen: eentje speelt volley 
als 18-jarige bij Mavoc, de andere 
voetbalt als 16-jarige. Ze zullen opa 
wat meer zien.”
Is de opvolging verzekerd bij de 
VVB?
“Absoluut. David Lissens gaat dat 
uitstekend doen. En hij mag gerust 
zijn: ik word geen stiefmoeder of 
schoonmoeder die over zijn schouders 
mee betuttelt. Ik wil alleen dat het 
allemaal goed blijft gaan.”

Tekst: Marcel Coppens
Foto’s: Bart Vandenbroucke

“Emile Rousseaux wil dat zijn spelers gelukkig zijn”

Swa Depelchin
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Hoe kijk je terug op drie jaar 
volleybalschool in Vilvoorde?
“Het waren drie goede jaren. Ik ben 
dankbaar dat ik in zo’n omgeving kon 
werken. Op drie jaar topsportschool 
heb ik wel mijn manier van denken 
aangepast. Nu, tijdens dit laatste jaar, 
vind ik dat ik het best aan het werken 
ben. Op basis van conclusies na de 
afgelopen campagnes met de U20 heb 

ik een duidelijke shift gemaakt naar 
meer techniek. Ik heb techniek nooit 
ondergewaardeerd maar de laatste 
maanden heb ik gehamerd op het 
concept van een technische ‘toolbox’ 
voor elk onderdeel van het spel. Elke 
speler heeft een gereedschapskist 
met materiaal en hoe meer materiaal 
je daar uit kunt halen, hoe handiger je 
bent. Bij de meeste jongens geeft dat 
weerstand, want techniek is training 
voor de meisjes. En in Vilvoorde 
trainen de meisjes ook technischer 
terwijl de jongens hier vooral 
gewoon waren om met gewichten 

Joël Banks over de jeugdopleiding in ons land

“Investeer in techniek”

Na drie jaar in de topsportschool in Vilvoorde maakte Joël Banks 

eind mei bekend dat hij volgend jaar aan de slag gaat bij de technische 

staf van Noliko Maaseik. De sympathieke Brit werkte in het verleden als 

professioneel trainer-coach in Groot-Brittannië en in Nederland. Voor 

VolleyMagazine neemt hij de jeugdopleiding in ons land onder de loep.

te werken. Then you become a 
prisoner of your technique. Dat is 
mijn boodschap voor de mannenlijn in 
Vilvoorde en voor de jeugdopleiding 
in België: investeer in techniek.”

Moet je met achtjarigen die net met 
volleybal beginnen onmiddellijk 
technisch werken?
“Ook daar is techniek belangrijk maar er 

zijn twee andere factoren. Mijn 
dochter wil volleybal spelen, 
mijn zoon speelt basketbal. 
Ik probeer geen mening te 
hebben over de inhoud van 
hun training. Mijn eerste vraag 
als ouder is: amuseer je je? 
In de eerste plaats hebben 
we meer kinderen nodig die 
volleyballen. Dus het moet 
een omgeving zijn waarin 
ze plezier kunnen maken. 
Naast plezier mogen we de 
basis niet vergeten. Ik heb 
als kind in een park gespeeld: 
gooien, vangen, trappen, 
jongleren, rollen... Voor mij is 
dat vanzelfsprekend maar nu 
moeten we dat kinderen van 
acht tot twaalf jaar aanleren.”

Wat zou je graag anders zien qua 
jeugdwerking in België?
“Ik zou graag de interactie tussen 
de coaches van de volleybalschool 
met andere trainers verbeteren. We 
moeten investeren in andere coaches 
die open en geïnteresseerd zijn. Als ik 
clinics geef, is de respons geweldig. 
Niet tijdens de clinic, want Belgen 
stellen niet graag vragen voor een 
grote groep., maar na de presentatie 
stormt iedereen toe. Coaches die 
willen bijleren, die moeten wij vanuit 
de federatie helpen. Zoals ze in de VS 
doen. We moeten allemaal meer delen.

Binnen de jeugdopleiding in de 
federatie zou ik een talentteam 
oprichten voor spelers van 18 tot 21 
jaar. De U20-selectie van de mannen 
wil werken en heeft talent, maar ze 
zijn nog niet klaar om basis te spelen 
in Liga A. De 18-jarige jongens 
kunnen van Vilvoorde uitstromen 
naar een topploeg. Goed voor hun 
trainingsuren maar niet goed voor hun 
wedstrijdritme. De spelers zijn niet 
goed genoeg daarvoor en dan worden 
ze training players. Ik geef de schuld 
niet aan de clubs want die willen 
graag met jonge talenten werken... 
Maar wat is dan het alternatief? Bij 
een lager gerangschikte ploeg spelen 
ze meer, maar die teams hebben 
niet de mogelijkheid om twee keer 
per dag te trainen en te investeren in 
techniek en fysiek. So it’s a catch 22. 
De volleybalbond moet dit proberen te 
doorbreken. Twee keer per dag trainen 
op de volleybalschool en met een ploeg 
in Liga A spelen. Maar dan moeten de 
ploegen in Liga A aanvaarden dat er 
een talentteam is dat niet kan zakken. 
Dan nog blijft het probleem dat die 
jonge spelers interessant zijn voor de 
Belgische clubs, maar met alle goeie 
wil van de wereld, het is onmogelijk 
om als bankzitter de trainingsuren 
in te halen als de basisspelers 
recuperatie of vrije dagen hebben.”

Welke laatste boodschap wil je nog 
meegeven over de jeugdwerking?
“If you always do what you’ve always 
done, you will always get what you’ve 
always got. Als we enkel binnen 
het volleybal blijven recruteren, zal 
er weinig veranderen. We moeten 
verder kijken en breder recruteren.”

Tekst: Kris Eyckmans
Foto: Bart Vandenbroucke
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Huidige situatie

De laatste jaren zien we een tendens 
dat verschillende clubs uit eenzelfde 
gemeente of zelfs uit een regio, 
de handen in elkaar slaan en over 
gaan tot een fusie. De bedoeling is 
meestal hun aanbod te 
versterken en de nutteloze 
concurrentie weg te werken.

‘Inderdaad, waar er 
tot een zevental jaren 
geleden nog ongeveer 
330 clubs in de federatie 
waren, zijn er  momenteel 299. 
De laatste vijf jaar is er bijna geen 
enkele nieuwe club bijgekomen!’

Verheugend is evenwel dat er 
momenteel een mooie aangroei 
is van actieve volleyballeden! In 
2012 had men 39.238 actieve leden 
(onder wie 18.465 jeugdleden) en 
nu zitten we aan iets meer dan 
43.000 actieve leden (onder wie 
23.031 jeugdleden)! De stijging is 
het meest markant bij de meisjes.

Zin om een nieuwe club op te starten?

De Vlaamse Volleybond zet 
je op weg

Twee ex-jonge talenten van het vroegere beloftenteam, Stefaan De Brabandere 

en Wim Backaert, hebben nu een halftijdse job in de federatie. Eén van hun 

opdrachten bij de VVB is een ondersteunend project uitwerken voor startende clubs.

Een goede reden om eens met hen samen rond de tafel te zitten.

‘Toch zien we op de kaart van 
Vlaanderen nog zones waar er geen 
aanbod is van onze sport en daar 
willen we onze pijlen op richten! 

De spreiding op de kaart is een 
eerste indicatie om te zien waar 

nog lacunes zijn in het aanbod van 
georganiseerd volleybal. Natuurlijk 
speelt de bevolkingsdichtheid ook 
een rol en kan er in grotere steden 
eventueel ook nog een behoefte 
zijn aan een hoger aanbod.

Doelstelling 

‘Als jeugdconsulenten hebben 
we drie opdrachten gekregen. 
Samengevat kan je ze omschrijven 
als: de kwaliteit en kwantiteit 

verhogen binnen het volleybal 
en vooral binnen de clubwerking. 
De kwaliteit komt aan bod via het 
project Jeugdsportfonds, waarin 
aan de hand van verschillende 
parameters de clubs een label kunnen 
behalen met een daaraan verbonden 

financiële toelage.
Voor het kwantitatieve 
hebben we 2 projecten 
die al opgestart zijn. Het 
ene is een schoolproject: 
Volley@School. Dit heeft 
als doel de kinderen op 
een enthousiaste wijze in 

contact brengen met volleybal. Het 
tweede project is: SmashVolley. In 
dit project promoot men de aanval 
vanaf de start. Zo hopen we meer 
jongens naar onze sport te lokken.

Het derde project 
binnen de 
kwantitatieve opdracht 
is het ondersteunen 
van startende clubs. 
Met dat laatste zijn we 
nu dit seizoen gestart’

Het project

Een clubstructuur kan je 
opdelen in twee pijlers: 
het bestuurlijke en het 

Stijging aantal jeugdleden:
2014: 16.586 (11.654 meisjes & 4.932 jongens)
2015: 19.662 (13.984 meisjes & 5.678 jongens)
2016: 23.031 (16.403 meisjes & 6.628 jongens)

Spreiding van de volleybalclubs in Vlaanderen

‘We hebben een 
kwantitatieve én een 

kwalitatieve opdracht in 
de ondersteuning van de 

clubwerking.’
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sporttechnische. De sporttechnische 
pijler omvat iedereen die het 
sporten ondersteunt. De trainer/-
ster, de jeugdcoördinator en 
eventuele jeugdbegeleiders 
kan je hier onder brengen.
Het bestuurlijk kader omvat 
al wie meewerkt in de 
organisatie van het sporten. 
Voorzitter, secretaris, 
penningmeester en vrijwilligers 
rond wedstrijdorganisatie 
en clubwerking enz. 
horen in deze pijler.

‘Ons project richt zich naar het 
organisatorische. We hebben 
als eerste actie een link gemaakt 
op de site van de federatie 
met administratieve informatie om 
een club op te starten. Dit ontbrak tot 
nu toe en daar was echt nood aan.’ 

‘Volgende stappen staan 
nu nog op onze agenda.
We denken aan logistieke 
ondersteuning bij de vereniging 
zelf. Nu kan men ons al 

contacteren om langs te komen 
voor informatie en ondersteuning.
Een andere stap is: impulsen 
geven om extra kennis en 
ondersteuning te vergaren 
via bestaande bijscholingen, 
voor het bestuurlijk kader.’

Voor het technisch kader 
bestaan er al opleidingen, 
bijscholingen, brochures 
en zelfs licenties. Maar 
voor het bestuurlijke is er 
nog een heel traject af te 

leggen. ‘En dat is een uitdaging. Er 
zijn wel al mogelijkheden door het 
Dynamoproject van de Vlaamse 

Sportfederatie. Het wordt een uitdaging 
om deze in eerste instantie, meer 
te promoten binnen onze federatie.’

Heeft de federatie extra middelen 
voorzien voor startende clubs?

We zien bij verschillende 
sportfederaties acties om 

startende clubs te ondersteunen. 
Deze gaan van een aankoopbon 

‘Iemand die een nieuwe club wou starten, kon tot nu toe 
niks terugvinden op onze site. En dat is nu veranderd.’

Interessante links voor startende clubs:

Cluborganisatie: http://www.volleyvvb.be/cluborganisatie/
Subsidies: http://www.volleyvvb.be/subsidies/
Hoe leden werven: http://www.volleyvvb.be/ledenwerving/
Statuut vrijwilligers: http://www.volleyvvb.be/vrijwilligers/

Meer info op:
www.volleyvvb.be/ik-start-een-club/

Zij steunen topvolley in België
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voor materiaal, het zenden van 
sporttechnische ondersteuning tot 
bepaalde kortingen in de financiële 

administratie van de club zelf.
Momenteel heeft onze federatie in die 
richting nog geen acties uitgewerkt.

Nieuwe clubs of personen die een 
club willen starten kunnen  net zoals 
reeds bestaande volleybalclubs 
wel steeds met al hun vragen bij 
ons terecht. Wij proberen ze dan 

zo goed mogelijk te helpen.

Tekst: Luc De Leenheer
Foto: clubfoto VBT Machelen

Nieuwe club
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‘“Zalige bekerwinst in Antwerps 
Sportpaleis”

Britt Herbots heeft de prijs van ‘Rookie’ 
niet gestolen. Ze stond heel vaak in de 
vuurlijn. “We verloren in de reguliere 
competitie alleen tegen VDK Gent. 
De spanning liep weliswaar hoog op 
tegen Oudegem en Charleroi. Maar 
we bleven aan de winnende hand. 
We hebben in de eerste fase van 
het kampioenschap geen cadeautjes 
uitgedeeld aan onze tegenstanders.”

Herbots: “In de strijd voor de 
Belgische beker namen we 
in de halve finales meteen 
weerwraak op VDK Gent. Zo 
stond ik met Asterix Kieldrecht 
voor het eerst  in de finale, 
in het afgeladen Antwerpse 
Sportpaleis. Spelen voor zo 
veel volk, in zo’n ambiance. 
En dan nog wel tegen Datovoc 
Tongeren, de ploeg waar ik een 
deel van mijn jeugdopleiding 
heb genoten. Wat een kick, 
wat een hemels gevoel. Ons 
Europees parcours verdiende 
daarna ook een mooie 
inkadering. Onze jonge groep 
deed het verre van onaardig. 
Alleen tegen het Turkse 
Bursa BBSK van Frauke Dirickx 
moesten we de duimen leggen.”

Sarah Smits wijst de weg

De eerste play-off-finale tegen VDK 
Gent draaide dan weer anders uit 
dan verwacht. “Ja, die nederlaag 
betekende voor ons een serieuze 
‘wake-up call’. Kieldrecht wilde zo 

Rookie 2016’ Britt Herbots geniet met volle teugen bij Kieldrecht en Yellow Tigers

De Sint-Truidense Britt Herbots viel bij de traditionele verkiezingen voor ‘Rookie’ en 

‘Speelster van het Jaar’ van de ene verbazing in de andere. Het 16-jarige toptalent 

sleepte twee prijzen in de wacht. Een eerste en een derde plaats. “Voor mij een hele 

belevenis”, aldus de piepjonge Limburgse, die in Vilvoorde en bij Asterix Kieldrecht aan 

haar verdere ontbolstering werkt. “Ik heb al veel super momenten beleefd. De Proms-

avond in Het Krekelhof in Gooik hoort in dat rijtje. De emoties zullen me altijd bijblijven. Ik 

ben zo gelukkig dat ik alle kansen krijg om mijn carrière naar een hoger niveau te tillen.”

graag de landstitel: zo wisten we dat we 
in een ‘best of three’ twee keer zwaar 
moesten knallen. Dat opzet is gelukt. 
Met steun van onze super technisch 
kader en niet te vergeten onze 
supporters. Ze moedigden ons elke 
match aan tot het allerlaatste punt.”

“Het is een hele eer dat ik ‘Rookie 2016’ 
ben geworden”, aldus Britt Herbots. 

“Ik had de trofee nooit ontvangen 
zonder de hulp en steun van trainers 
Kris Van Snick, Raf Vekemans en 
Gert vande Broek. Ik wil ook heel 
duidelijk zijn: Céline Van Gestel en 
Benthe Daniels hebben eveneens 
een super seizoen gespeeld hebben. 
Zij verdienden deze prijs zeker ook”

“Sarah Smits, dat is een sportief ras 

apart. Zij is voor mij helemaal de 
geknipte ‘Speelster van het Jaar’”, 
stelt Herbots. “Sarah is een geweldige 
persoonlijkheid zowel op als naast 
het veld . Zij helpt ons, jonkies, met al 
onze vragen. Tussen de lijnen brengt 
zij als wegwijzer zekerheid en rust 
op moeilijke momenten. Zij kan ons 
opjutten als de beste. En Jasmien 
Biebauw werd tweede: ook één van 

de steunpilaren aan de pass bij 
Asterix. Altijd gedreven en alert 
om de ploeg op te peppen. Dat 
ik derde ben geworden, was 
een grote verrassing. Vooral 
omdat er zoveel speelsters 
in de Liga A circuleren met 
bakken meer ervaring.”

Montreux en EK U19

Britt Herbots begint na de 
zomer aan haar laatste jaar 
wetenschappen-topsport op het 
college in Vilvoorde. Maar eerst 
zijn er andere opdrachten. Britt 
zat in de selectie van de Yellow 
Tigers voor de internationale 
Montreux Masters in Zwitserland 
en speelde een knappe eerste 

match als basisspeelster tegen 
Turkije. Eind augustus reist ze 
onder leiding van trainer-coach Fien 
Callens met de Young Yellow Tigers 
naar Slowakije voor het EK U19. 
Britt blijft volgend seizoen actief in 
de rangen van Asterix Kieldrecht.

Tekst: Leo Peeters
Foto: Bart Vandenbroucke
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Arno Van de Velde, belofte van het jaar bij de mannen

Al bij al kan hij niet ontevreden 
zijn over het seizoen 2015-16. 
“Het was ook het eerste jaar dat ik 
redelijk veel heb mogen meespelen bij 
kampioen Knack Roeselare. Maar zelf 
vond ik nog te veel ‘ups’ en ‘downs’ 
in mijn prestaties. Ik moet zeker leren 
om regelmatiger te presteren. Dat 
wordt een werkpunt voor de komende 
jaren, maar daar zullen Emile 
Rousseaux en Steven Vanmedegael 
me zeker wel over aansporen. 
Ik was ook blij dat ik deel mocht 
uitmaken van de nationale ploeg op 
het olympisch kwalificatietoernooi in 
Berlijn. Ik kreeg er ook een leuk artikel 
op de CEV-website als jongste speler 
van het toernooi. Al is het ook duidelijk 
dat ik met de nationale ploeg nog 
veel moet bijleren en dat ik daarvoor 
in Simon Van de Voorde en Pieter 
Verhees twee stevige kleppers aan 
mijn zijde krijg, die me zeker nog veel 
kunnen leren met hun internationale 
ervaring. En als ook Pieter Coolman 
nog terugkeert bij de Red Dragons 
wordt het daar absoluut knokken voor 
een plaatsje in de selectie,” beseft 
Van de Velde. “Maar in de eerste 
oefenwedstrijd begin juni mocht ik 
toch de hele match meespelen.”

Zelf tekende Arno drie jaar bij in 
Roeselare. “Het is natuurlijk mijn ambitie 
om zo veel mogelijk te spelen, maar 
ik bekijk het wedstrijd per wedstrijd. 
Neen, ik heb nog niet aan een 
buitenlandse mogelijkheid gedacht. 
Er kwam trouwens geen valabele 
aanbieding binnen. Bovendien voel 
ik me goed in Roeselare. Niet te ver 
van mijn familie, elke maand op tijd 

“Ik moet nog op alle gebieden 
bijleren”

Voor de 20-jarige Arno Van de Velde was het een verrassing dat hij werd uitgeroepen 

tot ‘rookie van het jaar’. Hij dacht als grootste belofte van het voorbije seizoen eerder 

aan Lowie Stuer, die voor meer spelminuten in aanmerking kwam en die ook een 

behoorlijk volleyseizoen achter de rug had. “Maar dat belet natuurlijk niet dat ik 

ongelooflijk fier ben over deze uitverkiezing,” grijnst een nuchtere middenblokker.

betaald en dat is iets 
wat bij buitenlandse 
clubs niet altijd het geval 
is, hoorde ik al van 
enkele collega’s. Ik ben 
ook nog maar 20 jaar 
en ik moet dus zeker 
nog groeien. Allez, op 
spelgebied bedoel ik, 
hé!,” lacht de boomlange 
m i d d e n b l o k k e r .
“Twee seizoenen 
geleden mocht ik al 
Europese ervaring 
opdoen op een 
moment dat Joppe 
Paulides en Pieter 
Coolman geblesseerd 
geraakten. En dat werd 
in de voorbije Europese 
bekermatchen alleen 
maar bevestigd. Ik 
stond ook in belangrijke 
wedstrijden op 
het terrein en dan 
groeit toch wel de 
verantwoordelijkheid. 
Zoals ik al zei, kan alles 
ook nog beter. Er is geen enkel domein 
van het volley waarin ik het gevoel heb 
dat ik daarin al alles bereikt hebt. Ook 
op dat gebied zit ik goed bij Roeselare.”

Toch heeft Arno Van de Velde nog 
een ultieme droom. “Ooit zou ik toch 
willen deelnemen aan de Olympische 
Spelen. Ik maakte in Bakoe al de 
Europese Spelen mee en daar maakte 
ik  kennis met allerlei andere sporten. 
Dat trok me wel aan. Dat waren toch 
een soort mini-Olympische Spelen. 
Met z’n allen samen in één groot 

spelersdorp, dat vond ik wel leuk!”
Door al die uren volley rest er voor 
Arno nog weinig tijd om te genieten 
van hobbies. “Maar als ik het 
enigszins kan, dan ga ik werken in 
de tuin. Heel rustgevend en ik heb 
het altijd graag gedaan. Wieden, 
snoeien, metselen… Ik heb ook altijd 
graag met mijn handen gewerkt. Ik 
ben niet iemand die kan stil zitten. Ik 
moet iets om handen hebben,.” kent 
Arno zich uiteraard beter dan wie ook.

Tekst: Marcel Coppens
Foto: Bart Vandenbroucke
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Di Giacomo won voor de zevende 
keer het nationale referendum 
‘Scheidsrechter van het Jaar’.

De beste referee van het land - hors 
catégorie - floot al over de halve 
wereld. Te veel om op te noemen. 
Laatst in de World League in de 
Iraanse hoofdstad Teheran. “De 
beklijvende topper Iran-Amerika: 
een wedstrijd in een heel 
speciale sfeer. Op de tweede dag 
van de Ramadan, onder het oog 
van 12.000 toeschouwers – geen 
enkele vrouw, ndvr. – en met de 
Iraanse spelmaker Marouf als 
grote vedette. Ik zeg het zonder 
overdrijving: ik heb die match 
heel goed geleid. Dat Iran won 
met 3-2 was mooi meegenomen.”

Ook op de World Cup in 
Hiroshima, Osaka en Tokio 
kon Arturo terugblikken op een 
uitstekende evaluatie. “Ik kon 
een uitstekend wedstrijdrapport 
voorleggen. Met alle respect van 
de spelers. Niet van de minste. 
Gevolg: ik heb het afgelopen jaar 36 
internationale wedstrijden mogen 
leiden in het buitenland. Met dank aan 
goeie vriend Johan Callens. Daarvoor 
krijg ik alweer de erkentelijkheid van 
de Belgische volleybalkenners. Want 
eerlijk gezegd: ik arbitreerde niet 
zo vaak in het land. Ik ben sedert 
drie jaar aanwezig op alle grote 
internationale events: de olympische 
kwalificatie CEV, dames Final 4 in 
Montichiari (Ita), de World League, de 
World Grand Prix. En nu Rio: eigenlijk 
is dat geen toeval, als je de curve 
van aanduidingen in de gaten houdt.”

Di Giacomo is internationaal 
scheidsrechter sinds het jaar 2000. “Ik 

Arturo Di Giacomo in olympische voetsporen van Robert Demarsin en Luc Van Welden

“Een droom gaat in vervulling”

De 54-jarige Arturo Di Giacomo moet één van de gelukkigste volleybalscheidsrechters 

zijn in ons land. Hij is aangeduid voor de Olympische Spelen in Rio De Janeiro. Heel 

verdiend, dat staat als een paal boven water. De Italo-Belg kreeg al felicitaties van 

zijn buurman en Anderlecht-voorzitter Roger Vandenstock. Die woont twee huizen 

verwijderd van Arturo’s voordeur in Anderlecht. “Roger is een heel goeie vriend. Ik zie 

meteen aan zijn gezicht of RSCA gewonnen heeft of een nederlaag moest incasseren.”

heb er veel tijd in geïnvesteerd. Mijn 
heel engagement ging er naartoe. 
Gelukkig kan ik mijn dagelijkse job 
heel goed organiseren. Ik heb ook 
alles te danken aan mijn echtgenote. In 
Londen 2012 arbitreerde geen enkele 
landgenoot. Mij is de eer gegund in 
Rio te fluiten. Ik heb altijd gedroomd 

zo de kroon op het werk te zetten. In 
het spoor van Robert Demarsin en van 
Luc ‘Sam’ Van Welden. In 2017 moet 
ik stoppen wegens de leeftijdsgrens.”

Wie denkt dat je een aanduiding voor 
Rio 2016 zomaar inpalmt, heeft het 
goed mis. Er staan de kandidaten 
enkele zware proeven te wachten. Di 
Giacomo: “We worden opgeroepen 
voor allerlei testen: 2400 m lopen in 
12 minuten, tests van ogen, oren en 
gewicht. Bij een te hoge BMI (Body 
Mass Index) mag je het vergeten. 
Er zijn enkele psychologische tests 
ingebouwd, enkele sessies yoga en 
een mondeling en schriftelijk examen 
over de reglementen. Opgelet: 
een kandidaat moet 85 procent (!) 
halen, zo niet is het afgelopen.”

De Europese bond CEV beschikt 
over een 17-tal internationale 
scheidsrechters, die voor Rio in 
aanmerking kwamen. Di Giacomo 
behoort tot dat selecte gezelschap. 
Acht referees maakten uiteindelijk 
kans op een olympische zending. 
“Ik ben daar bij. Op FIVB-niveau 

zit ik overigens in het hoogste 
van drie bestaande niveaus. 
Ik heb alle nodige toernooien 
afgewerkt. Met goed resultaat. 
Dat stemt me heel gelukkig.”

Laatste jaar

Weldra moet Di Giacomo 
de fakkel aan zijn opvolgers 
doorgeven. “Ik kan die beslissing 
aanvaarden. Ik heb veel goede 
raad: de show van de wedstrijd 
wordt gemaakt door de spelers, 
niet (!) door de arbitrage. De 
kunst is de wedstrijd juist aan 
te voelen. Maar op de stoel 
en langs de lijn moet je wel 

de juiste discipline handhaven.”

Er zijn veel technische innovaties 
die de taken gemakkelijker maken? 
Bijvoorbeeld de ‘oortjes’ zoals in het 
wielrennen. Met ook hulp van een 
‘challenge referee’. “Ja, dat klopt. De 
wereldbond FIVB vindt de videocheck 
en de Hawk Eye heel belangrijke 
hulpmiddelen. Alleen: één rem: de 
systemen kosten al snel 10.000 euro 
per installatie. In België zou zoiets 
alleen kunnen in de finale van de 
Belgische beker of in de finale van 
de play-offs. Voor mij en voor het 
publiek, toekijkend op groot scherm: 
zeker (!) het proberen waard.” 

Tekst: Leo Peeters
Foto: Bart Vandenbroucke
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Zogezegd

* Knack Roeselare voor 
de tiende keer landskampioen en 
wat meer is … voor de vierde keer 
na elkaar! Wie nu alles plant en 
organiseert? Zeer eenvoudig … voor 
dit alles staat succescoach ‘professor’ 
Emile Rousseaux (55) aan het roer. 
Naast het winnen van de Beker, 
bereikte zijn team ook de halve finale 
van de CEV Cup. Wie doet meer?

* Emile zelf aan het woord: 
“Ik ben de herder, de spelers zijn de 
schapen. Zij maken de melk! Dat kan 
ik niet, ik kan hen alleen maar brengen 
op plaatsen waar het gras beter is.” 

* Het oordeel van coach-
herder-‘professor’ over Gertjan 
Claes: “Ongelooflijk hoe iemand met 
zo veel beperkingen – en dan bedoel 
ik qua lichaamsbouw vergeleken met 
de absolute top – zo veel inbreng 
heeft als volleybalspeler. Ik hou 
ook van zijn mentaliteit. Gertjan is 
één van mijn loyaalste spelers.”

* De ‘professor-coach’ over 
Stijn Dejonckheere: “We hebben 
Stijn op een bepaald moment 
geconfronteerd met een aantal 
scoutingsgegevens in verband met zijn 
verdediging. Die waren niet goed, maar 
hij heeft het bijzonder snel opgepikt en 
een geweldige finale gespeeld. Door 
zijn liberopositie valt hij veel minder 
op – hij maakt nooit een punt -  maar 
hij was een zeer bepalende factor.”

* Coach-herder’ Rousseaux 
over Thomas Konings: “Hij moest 
terugvechten na een ernstige 
blessure. Het herstel was een 
vraagteken, maar ik ben tevreden 
over zijn ingesteldheid. Thomas is 
een jongen met veel potentieel. Hij 
is intelligent en consciëntieus, maar 
zijn carrière moet nu echt beginnen.”

* Emile Rousseaux over 
Joppe Paulides: “Wij hebben vier 
jaar samengewerkt en hij is vier 
jaar kampioen geworden. Joppe 
Paulides verlaat ons via de grote 

“Meer respect gevraagd voor de 
scheidsrechters”

poort. Ik ben tevreden dat ik hem 
daarbij heb kunnen helpen en ik 
ben vooral heel blij voor hem.”

* De visie over Hendrik 
Tuerlinckx: “Vijf maanden lang 
moest Hendrik geen enkele topspin 
serveren, maar door de nieuwe 
situatie aan de set-up, moest hij het 
in de eindfase wel doen. In de eerste 
wedstrijd van de finale sloeg hij bij 13-
13 in de tiebreak twee aces. Dat noem 
ik verantwoordelijkheid opnemen. 
Zijn aanvallende statistieken in de 
tweede en derde finalewedstrijd 
waren bovendien fenomenaal. Met 
alle respect voor Volleyballer van 
het Jaar Wouter ter Maat, maar 
Hendrik is zonder enige twijfel de 
beste speler van het seizoen. Als 
de club Tuerlinckx niet langer aan 
zich bindt, dan zijn wij  kiekens.’ 

* Over Matthijs 
Verhanneman: “Matthijs heeft een 
zwaar gestel, waardoor hij veel last 
heeft van kwaaltjes na een wedstrijd. 
Maar onder meer door de blessurelast 
bij onze receptieaanvallers heeft hij 
het meest gespeeld van iedereen. Hij 
is de kampioen van de regelmaat. Je 
moet van hem niet de spectaculaire 
dingen verwachten, maar hij 
heeft un fond de jeu, een basis. 
Dat is van onschatbare waarde.”

* Over Jeonis Dedeyne 
en Pieter-Jan Creus: “Onze 14de 
en 15de man, les travailleurs de 
l’ombre, de werkers in de schaduw, 
maar wel belangrijk. Dankzij hun 
aanwezigheid konden we altijd met 
minstens twaalf spelers trainen en 
wedstrijdsituaties simuleren. Ze 
haalden een heel aanvaardbaar 
niveau. Ik kon hen af en toe opstellen 
en anderen rust geven. Ze hebben 
ook een groot aandeel in ons succes.’

* Over Stijn D’Hulst: “Door de 
blessure van Trinidad moest Stijn in 
de slotfase het spel voor ons verdelen. 
Hij heeft dat met verve gedaan. Hij 
heeft enkele beperkingen, maar hij 

is een geniale setter, laat daar geen 
twijfel over bestaan. Stijn heeft zijn 
eigen idee, kan koppig zijn, maar hij 
heeft toch de nodige inspanningen 
geleverd om sommige dingen te leren. 
Chapeau voor wat hij gedaan heeft.”

* Niet alleen de 
voetbalscheidsrechters voelen zich 
soms verketterd door opgehitste 
supporters en coaches.  Ook in 
de zogenaamde ‘brave’ sporten 
als volleybal blijkt het respect 
voor de arbiter almaar meer 
zoek. Reden: een generatiekloof, 
mondige supporters en gefrustreerde 
trainers voor tv-camera’s. “Het is 
ver gekomen als scheidsrechters 
na de match hun auto verkiezen 
boven een drankje in de cafetaria.” 

* De Generatiekloof: 
Het gebrek aan respect voor de 
mannen met het fluitje beamen ze 
ook in het volleybal. Zowel Wim 
Cambré als Arturo Di Giacomo - 
de twee topscheidsrechters die de 
titelwedstrijden tussen Maaseik en 
Roeselare in goede banen leidden 
– stelden vast dat het respect 
almaar meer zoek is. Niet echt in de 
hogere klassen, wel in de lagere.  
“Ongetwijfeld speelt de generatiekloof 
mee”, zegt Wim Cambré, die onlangs 
nog het nieuws haalde toen hij de 
Maaseik-coach de levieten moest lezen 
toen die zijn zelfbeheersing verloor. 
“De scheidsrechter is doorgaans een 
stuk ouder en vele jonge collega’s 
geven er ontgoocheld de brui aan.”

* Bovendien, zegt Di Giacomo, 
worden supporters en trainers steeds 
mondiger. “Als jonge scheidsrechter 
een wedstrijd goed aanvoelen, is 
een stuk moeilijker dan vroeger. Tot 
fysieke aanvallen komt het zelden, 
maar verbaal krijg je een hoop 
bagger te verduren. Ik begrijp dus wel 
waarom jonge arbiters zich afvragen 
of het nog wel de moeite loont.”

Tekst: Dany De Vriese
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“Euro Millions is een product 
dat na elf jaar een zekere 
maturiteit verworven heeft 
en waaraan per week tussen 
750.000 en 1.000.000 
mensen deelnemen. Wij 
willen dat product in de 
herfst een nieuwe ‘relance’ 
geven en het nog meer extra 
naambekendheid verlenen, 
hoewel er nu al 300.000 
Facebookvolgers zijn, onder 
wie er 77.000 aangaven in 
het volley geïnteresseerd te 
zijn. Een bijkomende reden 
dus om met de Volleyliga 
in zee te gaan. Wij kennen 
de ambiance die dikwijls 
gepaard gaat met zaalwedstrijden 
en daar willen we ons steentje toe 
bijdragen door b.v. één keer per jaar 
langs te komen bij alle clubs van de 
Euro Millions Volley League voor 
een aantal acties,” kondigde Marc 
Frederix aan.
Meteen de beurt voor de 
‘maidenspeech’ van de gloednieuwe 
voorzitter van de Liga, Philippe 
Boone, die kan bogen op dertig jaar 
ervaring bij de basketliga en die 
perfect tweetalig is.
“Mijn leuze is: mét de clubs, voor 
de clubs,” kondigde hij aan. “Loyaal 
en zonder afbreuk te doen aan 
onze principes willen wij meehelpen 
om het niveau van de Belgische 
competitie op te trekken. Telenet 
verzekerde ons alleszins dat zij in het 

Volleyliga start met Euro Millions Volley League

Philippe Boone: “Werken mét en 
voor de clubs”

komende seizoen 30 wedstrijden zal 
uitzenden. Een open contract. Dat wil 
zeggen dat de nationale en regionale 
zenders onmiddellijk na de uitzending 
beeldmateriaal kunnen gebruiken 
voor hun programma’s.”
Volgens Boone is het volley in 
Vlaanderen bezig om de eerste 
zaalsport te worden en hij wil die 
lijn ook doortrekken in Brussel en 
Wallonië. Hij mikt daarbij op drie 
pijlers, die de Ligaclubs moeten 
steunen.
“In de eerste plaats willen wij 
steun geven aan de clubs die in de 
Europese bekers actief zijn. Maar 
wij willen ook alle clubs steunen in 
functie van de aanwezigheid van 
Belgische profspelers in hun ploeg. 
Een derde luik willen we financieel 

ondersteunen en dat 
noemen we de ‘community’ 
of de aanwezigheid van veel 
jeugdleden, veel supporters 
en acties vanuit de clubs. 
Je mag de verdeling van 
het geld voor die drie pijlers 
gelijkwaardig inschatten. 
Tenminste, als de algemene 
vergadering van de ligaclubs 
dit goedkeurt.”
Boone loofde ook de 
inspanningen van de 
licentiecommissie en hij 
kondigde ook het begin 
aan van een ‘academy’, 
die bedoeld is voor de 
bestuurders van clubs uit 

lagere afdelingen. “Zo bood Noliko 
Maaseik b.v. steun en informatie over 
haar structuur aan Cristal Alken, dat 
aanvankelijk wilde promoveren, maar 
tot het inzicht kwam dat het er eigenlijk 
nog niet helemaal klaar voor is. Op die 
manier kunnen we b.v. de clubs uit de 
Liga B helpen.”
Ook werd een overlegcomité in het 
leven geroepen met de voorzitters van 
de VVB, AIF en de Belgische bond, 
naast twee Liga-vertegenwoordigers 
en onder voorzitterschap van ex-
voorzitter Philip Berben.

Tekst: Marcel Coppens
Foto: Volleyliga

De competitie in het hoogste volleyafdeling heet voortaan niet meer Ethias 

League, maar Euro Millions Volley League. Dat maakten Marc Frederix 

namens de Nationale Loterij en Philippe Boone, de nieuwe voorzitter van 

de Volleyliga bekend tijdens een persconferentie in aanwezigheid van de 

ganse top van de volleybond en vertegenwoordigers van vele topclubs. Een 

akkoord voor vier jaar, maar naar onloffelijke Belgische gewoonte, werden 

geen cijfers prijs gegeven over het daarmee gepaard gaande budget.

Philippe Boone
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Montreux Volley Masters 2016

Onze Yellow Tigers genoten 
de eer om voor de eerste maal 
op het oudste en tevens meest 
prestigieuze niet-officiële toernooi 
voor landenteams uitgenodigd te 
worden. Onder impuls van een 
schitterende Freya Aelbrecht 
werd met een 3 - 1 zege tegen 
Turkije een uitstekende start 
genomen. De Turkse vrouwen 
versloegen naderhand zowel 
China als Brazilië. Tegen deze 
toplanden moesten onze Tigers, 
na een hardnekkige weerstand 
in elke set, telkens met 3 - 0 het 
onderspit delven. Na de poules 
kregen we volgend resultaat :                                                                                                            
Poule A : 1. CHN 6pt   2. TUR  5pt   
3. BRA 4pt   4. BEL  3pt   
Poule B  : 1.THA  7pt   2.  NED  7pt  
3.  SRB 4pt   4. SUI  0pt

In de strijd voor plaats vijf pakten 
onze Tigers opnieuw uit met een 
glansprestatie. Servië, dat nochtans 
naar Rio mag, werd verslagen met 
3 - 2. De setstanden waren 25-22, 
27-25, 21-25, 18-25, 15-8. Laura 
Heyrman en Britt Herbots speelden 
een beslissende rol in de tiebreak.
Plaats 1 tot 4:                                                                                                                              
1/2 finales: TUR - THA: 2 - 3
CHN - NED : 3 - 2                                                    
Plaats 3 & 4 :  NED - TUR: 1 - 3 
25-21, 16-25, 15-25, 22-25                                                                                                 
Plaats 1 & 2 :  CHN - THA : 3 - 0   
25-14, 25-20, 25-23

MVP van het toernooi 
was Hui Ruoqi (CHN)

De laatste ontknoping in de 
buitenlandse competities

Italië
In de halve finale van de play-offs 
moest Trentino, van Simon Van de 
Voorde, het onderspit delven tegen 
Modena. Nadat de twee eerste 
wedstrijden verloren werden ,eerst 
met 3 - 1 en dan met 2 - 3 in eigen 
huis laaide de hoop nog even op 

toen met 1 - 3 in Modena gewonnen 
werd. Een nieuwe thuisnederlaag, 
deze maal met 1 - 3 betekende 
het einde. In de finale had Modena 
slechts drie wedstrijden nodig tegen 
Perugia, dat toch verrassend vlot 
Civitanova had uitgeschakeld in de 
halve finale. Na een vlotte 3 -0 zege 
werden de volgende twee wedstrijden 
wel telkens beslist in de tiebreak.

Bij de vrouwen ging de landstitel 
naar Conegliano. Tegen Piacenza 
waren hiervoor vier wedstrijden 
nodig. Piacenza had om de finale 
te bereiken in de halve finale tegen 
het Bergamo van Freya Aelbrecht, 
een beslissende derde wedstrijd 
nodig die gewonnen werd met 3 - 1. 

Slovenië
Ilka Van de Vyver won met 
Calcit Ljubljana de beslissende 
vijfde wedstrijd van de play-
offs tegen Branik Maribor en 
veroverde zo de Sloveense titel.

WK Club teams vrouwen

Na drie jaar Qatar gevolgd door 
drie jaar Zürich wordt het WK voor 
clubteams bij de vrouwen dit jaar 
georganiseerd in Manila van 18 tot 23 
oktober. Voor het eerst zullen hieraan 
acht teams deelnemen. Vier teams 
liggen reeds vast: nl. Rexona Ades, 

de kampioen van Brazilië en Zuid- 
Amerika, Casalmaggiore, de winnaar 
van de Champions League in Europa, 
Bangkok Glass uit Thailand, winnaar in 
Azië en het star team van de Filippijnse 
superliga. De andere vier teams zullen 
via een wild card aangeduid worden.

Toekenning laatste olympische 
tickets

Vrouwen
In Tokio werden van 14 tot 22 mei 
tijdens een toernooi met acht teams 
vier plaatsen toegekend voor Rio. 
Op de voorlaatste speeldag van de 
round Robin was de beslissing al 
gevallen. Nederland, Italië, Korea en 
Japan waren toen reeds zeker van 
deelname en konden  hun laatste 
wedstrijd beschouwen als het begin 
van hun voorbereiding op Rio 2016. 
Het eindresultaat van de round 
Robin was :  1.ITA 17pt   2. NED 16pt   
3. JPN 14pt   4. KOR 13pt   5. THA 12pt   
6. DOM 6pt  7. PER 6pt  8. KAZ 0pt

Het laatste ticket voor de vrouwen 
werd toegekend in Puerto Rico. 
Zoals verwacht maakten de twee 
Afrikaanse deelnemers Kenya en 
Algerije hier geen schijn van kans. 
In de beslissende wedstrijd tussen 
de twee  deelnemende Amerikaanse 
landen wist thuisland Puerto Rico 
Colombië met 3 - 0 te verslaan en zo 

Yellow Tigers vijfde in Montreux

Yellow Tigers vijfde in Montreux
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het laatste ticket voor Rio te versieren.

Mannen
Van 28 mei tot 5 juni werden 
eveneens in Tokio ook voor de 
mannen vier plaatsen voor Rio 
toegekend. Na0 vijf opeenvolgende 
overwinningen was Polen als 
eerste verzekerd van deelname 
aan de OS. Iran en Frankrijk waren 
de volgende teams die zekerheid 
verwierven. Op de laatste dag werd 
beslist of het laatste ticket zou gaan 
naar Australië of Canada. Door de 
nederlaag van Australië tegen Polen 
en de winst van Canada tegen China 
met 3 - 2 was Canada de gelukkige.                                          
De einduitslag voor de Round 
Robin met acht team hier was : 
1.POL 15pt  2. IRI 15pt  3.FRA 
15pt 4. CAN 12pt  5. AUS 10pt 6. 
CHN 9pt  7. JPN 6pt  8. VEN 2pt.                         
Wel even vermelden dat Frankrijk de 
laatste wedstrijd, die het met 3 - 0 
verloor tegen Japan,  met 
zijn volledig reserveteam 
speelde, en daarmee 
een quasi zekere eerste 
plaats uit handen gaf die 
weliswaar niet belangrijk 
was. Arturo di Giacomo 
leidde op uitstekende 
manier enkele wedstrijden.

Het allerlaatste ticket 
voor de mannen werd 
toegekend in Mexico. 
Naast het gastland namen 
Chili, Algerije en Tunesië 
aan dit toernooi deel. Na 
de 3 - 0 nederlaag van 
Tunesië tegen Chili en 
de 3 - 1 nederlaag van 
Algerije tegen Mexico 
bleek de wedstrijd op de tweede dag 
tussen Mexico en Chili beslissend.  
In de strijd voor de eerste plaats 
met daaraan verbonden het laatste 
ticket voor Rio versloeg Mexico, van 
assistent-coach Iwan Contreras, 
Chili met 3 - 1. De 3 - 2 nederlaag 
van Mexico op de laatste dag tegen 
Tunesië was niet meer belangrijk.

Beach Volleybal

Continental Cup
De finale van de Continental Cup 
voor de Europese landen zal van 22 
tot 26 juni doorgaan in Stavanger. 
Zowel bij de mannen als de vrouwen 
zullen 16 landen, waaronder België,  
strijden voor een ticket voor Rio. 

Landen die via de World Tour reeds 
twee plaatsen verwierven voor 
Rio zijn uitgesloten van deelnema.

Sochi Open
Koekelkoren - Van Walle eindigden 
in hun poule laatste en waren dus 
uitgeschakeld voor de eerste ronde. 
Zij hadden even veel punten en even 
veel gewonnen sets als Losiak-Kantor, 
nochtans het zesde reekshoofd, maar 
een slechter puntengemiddelde.                                                   
Bij de mannen zag het podium 
er als volgt uit : 1. Nicolai - Lupo 
(ITA)  2. Semenov - Krasilnikov 
(RUS)  3. Bourne - Hyden (USA)                                                                                                                 
Bij de vrouwen was het 
eindresultaat :  1. Heidrich - 
Zumkehr (SUI)    2. Liliana - Elsa 
(ESP)     3. Holtwick - Semmler (GER)

Antalya Open
Koekelkoren - Van Walle werden in 
de tweede ronde van de kwalificaties 

uitgeschakeld met 2 - 1 door het 
Amerikaanse duo Olson - Casebeer. 
We kregen  bij de mannen volgend 
podium: 1. Samoilov - Smedins 
(LAT) 2.  Böckermann - Flüggen 
(GER) 3. Fijalek - Prudel (POL).                                                                                                                                           
Bij de vrouwen was dit:  1. Ludwig - 
Walkenhorst  (GER)     2. Lehtonen - Lahti 
(FIN)                    3. Holtwick - Semmler (GER)

Cincinatti Open
Geen Belgische deelame in Cincinatti.                                                                                   
Bij de vrouwen kregen we volgende 
topdrie: 1. Walsh - Ross (USA) 2. Xue 
- Xia ( CHN)   3. Liliana - Elsa (ESP)                                                                                                                   
Bij de mannen zag het podium er 
als volgt uit : 1. Guto - Saymon 
(BRA)  2. Binstock - Schachter 
(CAN)  3. Lucena - Dalhauser (USA)

Moskou Grand Slam
Alle wereldtoppers waren op deze 
Grand Slam aanwezig en we kregen 
dan ook reeds een duidelijk inzicht op 
de grote kanshebbers voor olympisch 
goud.                                                                 Bij 
de vrouwen was het podium : 1. Walsh 
- Ross (USA)   2. Larissa - Talita 
(BRA)  3. Pavan - Bansley (CAN)                                                                                                          
Bij de mannen :  1. Nummerdor 
- Varenhorst (NED)  2. Alison - 
Bruno (BRA)     3. Losiak - 
Kantor (POL). Opmerkelijk was 
wel dat onze noorderburen twee 
wedstrijden in hun poule verloren 
hadden en slechts als derde waren 
doorgestoten naar de eerste ronde.

WK U21 in Luzern
Zowel bij de mannen als de vrouwen 
ging de titel naar een Braziliaans 
duo. We kregen volgende podia :                                                                                                                            
Bij de mannen : 1. George - Arthur 

(BRA)  2. Gaxiola 
- Rubio (MEX)   3. 
Tigrito - Peter (VEN)                                                                                                                                            
   Bij de vrouwen :  1. Duda 
- Ana Patricia (BRA)  2. 
Makroguzova - Kholomina 
(RUS)    3. Mc Namara 
- Mc Namara (CAN) 

EK beach in Biel 
Dit EK ging van 1 tot 5 juni 
door in Zwitserland. Onze 
landgenoten Koekelkoren 
- Van Walle werden 
uitgeschakeld in hun poule. 
Hoewel ze evenveel punten 
hadden als hun Russische 
tegenstanders en een beter 
setgemiddelde werden ze 
verwezen naar de laatste 

plaats in de poule wegens een slechter 
puntencoëfficiënt. Het onlogische is 
dat wanneer ze de tweede set tegen 
de Russen verloren hadden met 21 
- 19 i.p. v. gewonnen met 21 – 19, 
dat ze dan wel waren doorgegaan.

Het podium bij de mannen zag 
er als volgt uit :1. Nicolai - Lupo 
(ITA)   2. Semenov - Krasilnikov 
(RUS)   3. Fijalek - Prudel (POL)                                                                         

Bij de vrouwen was dit: 
1. Ludwig - Walkenhorst (GER)  
2. Slukova - Hermannova 
(CZE)  3. Borger - Bulte (GER).

Tekst: Fernand Walder
Foto’s: Topvolley Belgium/FIVB

Tom van Walle en Dries Koekelkoren
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Eigenlijk komen zowel Dominique 
Baeyens als Gert vande Broek tot 
dezelfde conclusie over de voorbije 
weken en over de vooruitzichten voor de 
World Grand Prix en de World League.
“Alles bij mekaar heb ik nuttig kunnen 
experimenteren in drie wedstrijden 
tegen Portugal, waarbij ook een 
aantal jongeren de kans kregen om 
ervaring op te doen en om zich te 
bewijzen. De resultaten waren van 
ondergeschikt belang, maar met onze 
vaste opstelling acht ik ons in staat om 
te zorgen voor enkele verrassingen,” 
weet de coach van de Red Dragons.
“Met onze vijfde plaats en 
overwinningen tegen Turkije en Servië 
maakten we bij ons debuut op de 
Montreux Volley Masters toch indruk. 
Maar zoals al eerder gezegd denken we 
ook op langere termijn en we konden 
toch stilaan de kern ook uitbreiden 
met enkele beloftevolle jongeren. 
Ook deze ploeg moet op wereldvlak 
voor enkele stunts kunnen zorgen,” 
vond de coach van de Yellow Tigers.

De doelstellingen voor de komende 
weken liggen ook gelijk. “Ons 
handhaven in de hoogste wereldreeks. 
Natuurlijk gaan we voor goede 
resultaten, maar ook de doelstellingen 
op langere termijn zijn belangrijk. We 
zitten immers bij de start van een 
nieuwe olympiade. Juist het feit dat 
vele van onze tegenstanders ook 
uitkomen op de Olympische Spelen 
van Rio later deze zomer, maakt het 
ook een beetje onvoorspelbaar. Zullen 
zij aantreden met hun sterkste ploegen 
of geven ze een aantal spelers de 

Bondscoaches tevreden over voorbereiding Red Dragons en Yellow Tigers

“Behoud verzekeren en 
kern uitbreiden”

Vanaf deze week – en allicht een beetje in de schaduw van het EK voetbal – begint 

het eerste zware luik van de competities voor de Yellow Tigers en vanaf volgende week 

ook voor de Red Dragons. De weg gaat langs exotische oorden als Kaliningrad, Macau, 

Sydney, Ankara, Rome en Nancy. Maar veel zullen spelers en speelsters niet zien van deze 

gebieden, want hun doelstellingen liggen wel ietsje verwijderd van een toeristische uitstap.

misschien wel noodzakelijke rust. 
Wellicht kunnen we van deze factoren 
ook gebruik maken om enkele 
kleppers te kloppen,” klinkt het.
Hierbij het programma van onze 
nationale ploegen met de wedstrijden in 
Belgische tijd en mogelijk te volgen op 
Laola TV. Al is het soms vroeg opstaan.

Yellow Tigers (World Grand Prix)

Kaliningrad
10/06:  16u40 BELGIE – Turkije;   
 19u10 Rusland – Nederland
11/06:  16u40 Nederland – Turkije;  
 19u10 Rusland – BELGIE
12/06:  16u40 BELGIE – Nederland;  
 19u10 Rusland – Turkije
Macau
17/06:  10u Brazilië – Servië; 
 14u China – BELGIE
18/06:  8u30 BELGIE – Brazilië: 
 11u China – Servië
19/06:  7u00 BELGIE – Serviê ;   
 9u30 China – Brazilië
Ankara
24/06:  13u30 Italië – Brazilië;   
 16u30 Turkije – BELGIE
25/06:  13u30 BELGIE – Braziliê:  
 16u30 Turkije – Italië
26/06:  13u30 BELGIE – Italië;   
 16u30 Turkije – Brazilië

Red Dragons (World League)

Sydney
17/06:  10u10 Frankrijk – Italië;   
 12u40 Australië – BELGIE
18/06:  9u40 BELGIE – Italië; 
 12u10 Australië – Frankrijk
19/06:  4u40 BELGIE – Frankrijk;  
 7u10 Australië – Italië
Rome
24/06:  17u BELGIE – USA; 
 20u Italië – Australië
25/06:  17u USA – Australië; 
 20u Italië – BELGIE
26/05:  15u30 BELGIE – Australië;  
 18u30 Italië – USA
Nancy
01/07:  15u Brazilië – Polen; 
 18u Frankrijk – BELGIE
02/07:  15u BELGIE – Brazilië; 
 18u Frankrijk – Polen
03/07:  15u BELGIE – Polen: 
 18u Frankrijk – Brazilië

Tekst: Marcel Coppens
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Ook over de eigen prestaties 
was de Waaslander meer dan 
tevreden. “Ik ben gegroeid in 
de ploeg en eigenlijk had ik een 
vaste stek in de basisploeg, 
hoewel we met drie, vier 
receptie-hoekspelers in de 
selectie zaten. Het is niet zo dat 
de club mijn contract verlengde, 
want ik had sowieso nog een 
contract voor twee jaar, maar 
er bestaat wel interesse om 
dat contract open te breken. 
Ik wacht nog even af, hoewel 
het daar uitstekend liep. Vooral 
met de spelverdeler klikte het 
bijzonder goed. Ze hebben 
bijna de ganse kern kunnen 
bij mekaar houden en ik ben 
echt wel benieuwd om te zien 
hoe de ploeg er tenslotte zal 
uitzien volgend seizoen,” klinkt 
het strijdlustig bij Sam Deroo.
Hij gelooft wel dat het team – 
net als vorig seizoen – goed 
uitgebalanceerd voor de dag 
zal komen, al wordt het een 
zwaardere competitie. “Er komt 
inderdaad de Champions League 
bij. Al een tijdje geleden dat ik 
daaraan nog meedeed. Het wordt 
fysiek wel meer belastend met twee 
matchen per week, maar omdat de 
formule van de Champions League 
gewijzigd werd, spelen we uitsluitend 
interessante matchen zonder 
belachelijke reizen naar ploegen 
waar je bij voorbaat weet dat je ze zal 
verslaan. Ik denk dat onze kern groot 
genoeg is en bovendien hebben ze 
bij Kedzierzyn een goede jeugdkern 
mochten er toch blessures optreden. 
Zo lang de spelverdeler maar niet 
uitvalt, want het niveauverschil met 

Sam Deroo zeer tevreden over zijn seizoen bij kampioen Kedzierzyn

“Het Poolse B-team is zeker zo 
goed als het A-team”

Sam Deroo, de aanvoerder van de Red Dragons, heeft er een schitterend seizoen 

opzitten bij het Poolse Kedzierzyn. “Alleen de beker ontglipte ons op het nippertje, 

maar voor de rest domineerden wij de ganse competitie: op vijf speeldagen 

voor het einde van de reguliere competitie waren we al zeker van de play-offs. 

En in de finales van de play-offs wonnen we drie keer met 3-0. Dat zegt genoeg.”

zijn vervanger is toch wel groot.”

In de World League speelt Sam tegen 
zowel Poolse als Franse ploegmaats, 
die allemaal nét terug zijn uit het 
olympisch kwalificatietoernooi 
in Tokio. “Misschien zitten daar 
inderdaad opportuniteiten in als een 
aantal spelers rust krijgt, maar ik 
dacht dat het reglement erin voorzag 
dat ze geen te grote wijzigingen 
mochten aanbrengen aan het 
team in vergelijking met hun vorige 
wedstrijden. Nochtans geen reden om 
de Polen te onderschatten, want ik 
weet soms niet goed op grond waarvan 
hun selectie gebeurt, want ik vind hun 

B-team zeker zo goed als hun 
A-team. Iemand als Konarski 
vind ik b.v. veel efficiënter dan 
Kurek. Hoe dan ook, tegen de 
Polen hebben we in het verleden 
nog niet veel potten gebroken.
Tegen Frankrijk daarentegen 
hebben we al enkele stunts 
kunnen realiseren. Misschien 
moeten we onze kans grijpen in 
de eerste matchen met Australië 
en Frankrijk als teams die 
wellicht vermoeid en gewijzigd 
uit Tokio terugkwamen. Frankrijk 
is wel een ploeg die ons ligt, 
maar als het om de knikkers 
gaat, worden ze steeds beter 
naarmate het toernooi vordert 
en voor eigen publiek in Nancy 
willen ze allicht niet afgaan. 
Maar wij hebben wel een groep 
die voor enkele verrassingen 
kan zorgen, zodat we het 
behoud in die hoogste reeks 
kunnen verzekeren. Dat moet 
de doelstelling zijn, want we 
hebben er toch de kwaliteit voor.”

Eén toernooi zal Sam Deroo niet 
meedoen. “Dat is afgesproken met 
de coach. Vermoedelijk zal ik er in 
Rome niet bij zijn, omdat ik voor 
mijn stage in functie van mijn studies 
300 uren moet kloppen bij Optima, 
een firma in vermogensbeheer. Dat 
zou dit jaar kunnen, want volgend 
jaar wordt het een bijzonder drukke 
volleyzomer. Hopelijk kan ik dan eerst 
in Australië mee de basis leggen 
voor ons behoud in de hoogste 
afdeling van de World League.”

Tekst: Marcel Coppens
Foto: Bart Vandenbroucke
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In de strijd om de hoogst gekwoteerde 
Europese beker werd met 3-2 verloren 
van Kazan, in de finale van de 
Italiaanse beker werd met 3-0 verloren 
van Modena, de ploeg die hen ook uit 
de finale van de play-offs in Italië hield. 
“Ook mijn eigen prestaties konden 
beter. Vooral in het begin had ik 
het lastig omdat ik uit blessureleed 
kwam. Nadien 
ging het beter en 
stond ik regelmatig 
in de basisploeg. 
Maar met elke 
week wedstrijden 
op woensdag en 
zondag kreeg ik 
het toch lastig met 
die weerbarstige 
enkel. Op het einde 
van een toch wel 
zware competitie 
was ik echt leeg 
gespeeld. Enfin, 
laat ons zeggen dat 
het al bij al goed 
was, maar dat het 
nog beter kon.”
Simon blijft nog één 
seizoen langer bij 
Trentino. “Ik had een 
contract voor twee seizoenen en ik 
werd altijd heel correct behandeld en 
betaald. Elk jaar verandert er wel iets 
bij zo’n ploeg. De ambities zijn dan 
ook voor komend seizoen weer hoog 
gespannen: de Champions League 
winnen, blijft er de hoogste doelstelling. 
Door al de successen uit het verleden 
vinden ze het maar normaal dat je 
elke wedstrijd wint, liefst met 3-0 of 
3-1. Je kan dat een beetje vergelijken 
met de prestaties van Roeselare 
of Maaseik in België: ze hebben 

Simon Van de Voorde niet helemaal tevreden over zijn seizoen bij Trentino

“Kunnen wij tegen Italië een stap 
voorwaarts zetten?”

Het feit dat international Simon Van de Voorde werd aangetrokken door de Italiaanse 

topploeg Trentino is natuurlijk een hele eer voor de Belgische middenblokker. Maar zelf is 

hij niet helemaal tevreden over zijn voorbije seizoen in Italië. “Te veel fysieke problemen in 

het begin van het seizoen en qua uitslagen iets te veel nét niet, zoals o.a. in de Champions 

League en dat zint ze niet bij een ploeg die al wereldkampioen bij de clubs werd,” weet Simon.

een echte winnaarsmentaliteit.”

Simon Van de Voorde verwacht geen 
geschenken van Italië in de World 
League. “Zij hebben een bijzonder 
sterk team, waarmee ze dan nog eens 
uitgebreid kunnen roteren. Ik denk dan 
ook dat ze met hun beste team voor 
de dag zullen komen, want de World 

League betekent voor hen een ideale 
voorbereiding op de Olympische 
Spelen. Nee, ze zullen geen spelers 
laten rusten, want deze drie weken 
vormen de ideale periode om nog 
een aantal foutjes te ontdekken 
en die weg te werken tegen het 
moment dat de Spelen eraan komen.
Ik denk ook niet dat ze ons zullen 
onderschatten. We worden niet 
meer beschouwd als een meeloper, 
maar wel als een vechtersploeg, 
die probeert altijd wel iets weg te 

graaien. Nu denk ik zelf ook wel dat 
we hier en daar voor een verrassing 
kunnen zorgen. Het is dan wel een 
eer om tegen al die grote landen te 
mogen spelen, maar we moeten een 
stap voorwaarts kunnen zetten door 
ook af en toe voor een overwinning 
te zorgen tegen al die grote landen.
Ons voornaamste doel moet dit jaar 

zijn om bij de hoogste 
groep van de World 
League te blijven 
en op die manier 
kunnen we mettertijd 
een grote stap 
zetten in de richting 
van de Olympische 
Spelen in 2020.

Tijdens het eerste 
deel van onze World 
League-campagne 
hebben we al af 
te rekenen met 
het tijdsverschil in 
Australië. Dat wordt 
dertig uur verschil met 
het volgende toernooi 
in Rome en dat wordt 
dus erg zwaar. Dat 
geldt natuurlijk voor 

elke ploeg, die negen matchen 
moet spelen tijdens drie week-ends. 
Ik hoop hierin zelf mijn bijdrage te 
kunnen leveren en het is tegelijkertijd 
een test voor mij om te zien hoe ver ik 
sta. Wij hebben ons zo goed mogelijk 
voorbereid als mogelijk, maar het is 
toch maar tijdens die toernooien dat 
je werkelijk voelt of alles opnieuw 
voor 100% in orde is,” beseft Simon.

Tekst: Marcel Coppens
Foto: Bart Vandenbroucke
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Jelle mee naar Turkije

Charlotte Leys haalde al twee keer 
de finale van de CEV Cup. Met 
Trefl Sopot in Polen en met Daikin 
Galatasaray, dat zijn laatste Turkse 
titel pakte in 1978. “Tweemaal streek 
het Russische Krasnodar de hoogste 
eer op. Zilver is mooi, maar in Turkije 
geldt alleen het allerhoogste. Dat wordt 
een uitdaging voor volgend seizoen.”

Haar man Jelle De Witte - het 
jonge koppel huwde in 2014, nvdr. - 
vergezelde Charlotte naar Istanboel. 
“Ik was zo blij, dat het ditmaal wel 
kon. Jelle is van werk veranderd. 
Niet langer aan de slag bij baggeraar 
Jan De Nul, maar bij een firma in 
hydraulische machines in Dadizele.” 

Jelle volgde zo het Turkse topvolley 
in Istanboel – de metropoolstrijd 
tussen Fenerbahçe, Eczacibasi, 
kampioen Vakifbank en Galatasaray - 
mee op de voet. “Bij Vakifbank gaan 
we soms kijken met onze ploeg, 
maar nooit in Fenerbahçe. Dat is de 
grote gemeenschappelijke vijand.”

Tegen ploegmaats

Andermaal stuiten de Yellow Tigers 
in de WGP dus op Turkije: gouden 
medaille op de European Games 
in Bakoe 2015, na een spetter (3-0) 
tegen Polen. Charlotte Leys: “Gözde 
Kildar, de kapitein van landskampioen 
Vakifbank, is de belangrijkste pion, 

Kapitein Charlotte Leys over Turkije in de World Grand Prix 2016

Misschien moet het Belgisch volleybalkruim de Poperingse receptie-hoek Charlotte Leys iets 

meer in de watten leggen tijdens de jaarlijkse Proms-verkiezingen. Onbekend? Onbemind? De 

kapitein van de Yellow Tigers uit de Westhoek schitterde nochtans al vijf seizoenen in de Poolse 

competitie bij achtereenvolgens Bydgoszcz, Dabrowa Gornicza en Trefl Sopot. Ze valt al twee 

seizoenen in de gunst van het Turkse topvolley. Getuige het nieuwe contract dat charmante 

Charlotte, speelster van het jaar in 2014 in beperkte kring in West-Vlaanderen, kreeg aangeboden 

van haar club Daikin Galatasaray Istanboel, dat het seizoen afrondde op een vierde ereplaats. 

We polsen Charlotte naar de kansen van de Belgische nationale vrouwenploeg op de World 

Grand Prix 2016, die weldra op 10 juni van start gaat in de Russische enclave Kaliningrad.

“Verjongde ploeg is 
hapklare brok”

de leidinggevende figuur. Maar of 
ze meedoet in de WGP: neen. Ook 
Neriman Oszoy - op weg blijkbaar naar 
de transfer naar Brazilië - is er niet bij. 
Hoofdaanvalster Meliha Ismailoglu, 
ook al in de dertig, zou eveneens 
niet aantreden. Zo zal bondscoach 
Ferhat Akbas resoluut kiezen voor 
de verjonging en zo verhogen bijna 
automatisch onze winstkansen.”

Leys mag in de WPG enkele 
ploegmaten bekampen. Een prettig 
vooruitzicht. “Ja, ik ga graag het 
gevecht aan met Guldiniz Onal, de 
nieuwe Turkse captain op receptie-

hoek, en met tweede spelverdeelster 
Nursevil Aydinlar. Ze reageren in ons 
eigen team heel vriendschappelijk, 
maar wel een beetje afstandelijk. 
Logisch ook: als buitenlandse heb ik 
meer contact met de andere exoten, 
ook al door de handicap van de 
taal. Pools had ik een beetje onder 
de knie, Turks echter nog niet. Er is 
ook de botsing van culturen: oost en 

west. Maar toch rijd ik rond met de 
auto in de miljoenenstad die Istanboel 
is. Heel gedurfd? Misschien, maar 
assertief rijden, of hoe noem je 
dat... dat gaat me heel goed af.”

In de World Grand Prix heeft Belgium 
met wisselend succes tegen Turkije 
gespeeld? “Ja, we hebben tegen 
hen al gewonnen en vaker verloren. 
Het grote verschil: in Turkije is de 
beleving heel anders dan in België. 
Zo intens: het publiek staat de hele 
wedstrijd overeind. Ze zingen, roepen 
en tieren. Veel tegenstanders laten 
zich overdonderen. Maar ik ben er 
een beetje immuun voor geworden. 
(lacht) Ik hoop op hetzelfde gevoel 
voor de andere Yellow Tigers in het 
derde WPG-weekend in Ankara.”
Charlotte Leys heeft het naar haar zin 
aan de Bosporus en de Dardanellen. 
“Je hoort mij niet klagen. De club 
handelt zeer correct. Istanboel is een 
schitterende stad voor het beoefenen 
van topsport. Alle wereldsporten zijn 
vertegenwoordigd. Ik wil niemand 
te kort doen: ik was ook graag in 
Polen: een land met lieve supporters. 
Maar ik wil het uiterste uit mijn 
carrière halen. Zo wil ik nu in de 
WGP scoren tegen Turkije. Het land 
is de nr. 11 op de wereldranglijst, 
haalde brons op het EK 2011 en 
weer brons op de WPG 2012. Heel 
sterk. En toch gaan we hen kloppen.”

Tekst: Leo Peeters
Foto: Bart Vandenbroucke
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In de Lage Landen heeft de Belgische 
targetlady Lise Van Hecke nog weinig 
te zoeken. Na een schitterende 
ervaring in Brazilië kijkt ze uit naar een 
nieuwe toekomst. “Afwachten wat de 
internationale markt heeft te bieden. 
Ik ben er nog niet uit”, zegt Lise. 

Wordt het voor Lise na haar vroegere 
Italiaanse clubs Urbino en Piacenza, 
waarmee ze de titel, de beker en 
de Supercup pakte, een derde keer 
een transfer naar het land van paus 
Franciscus? Of gaan nieuwe deuren 
open in Turkije of Japan? “Daarvoor is 
het te vroeg”, aldus de hardhitster die 
als tiener eerst handbal uitprobeerde 
op het college van Sint-Niklaas en 
dan ging volleyballen bij Temse 

Lise Van Hecke wil stunten op WGP tegen Braziliaanse vriendinnen

“Knokken tot het uiterste”
‘Singing Tiger’ Lise Van Hecke (23) sloot na haar thuiskomst van het Zuid-Amerikaanse 

continent naar het Waasland snel aan bij de Yellow Tigers. Zij haalde bij haar sportief avontuur 

in Brazilië met Molico Nestlé Osasco de halve finales van de play-offs en de beker. Net iets te 

weinig volgens de ambities van de topclub uit Sao Paulo. VC Rexona Ades uit hoofdstad Rio 

de Janeiro, weldra versterkt met de Nederlandse Anne Buijs van Vakifbank Istanboel, stond in 

de Superliga op het hoogste podium. Hun stadion Maracanzinho (12.000 zitjes) ontplofte. 

(mama Lieve Van de Velde en papa 
Ludwig Van Hecke speelden volley, 
nvdr.) en in een later stadium bij 
Oudegem en Asterix Kieldrecht. 
Waarna het buitenland lokte. 

Bij Molico Osasco, gesponsord 
door Nestlé, in concurrentie met 
geldschieter Unilever van kampioen 
en bekerwinnaar Rexona (coach 
Bernardinho) werd Lise drie keer 
uitgeroepen tot MVP van de wedstrijd. 
Als zuivere hoofdaanvalster moest 
Lise wel de concurrentie aangaan 
met speelsters die ook receptie 
konden pakken. Zo werd er in het 
team rond Thaisa, de absolute top 
ster in het midden, vaak gewisseld.

Crisis in Brazilië

Haar team won het 
kampioenschap ‘Paolista’, 
van juli tot november 
georganiseerd in en rond Sao 
Paulo. Osasco is overigens 
één van de randsteden rond 
die miljoenenstad en telt zelf 
800.000 inwoners. Zo loopt 
de hal (5000 zitjes) geregeld 
helemaal vol. “Maar het 
eindresultaat viel eerlijk 
gezegd tegen: de club wilde 
zo graag kampioen spelen. 
Dat is dus niet gelukt.”

Brazilië is weldra een 
bikkelharde tegenstander 
in de World Grand Prix 
2016. Maar met welke 
ambitie treedt de WGP-
recordhouder aan na tien 
gouden plakken? Dat is 
koffiedik kijken. Het land is 
in een diepe crisis verzeild. 
Voor de presidente Dilma 

Rousseff dreigt zowaar de afzetting. En 
door de chaotische politieke toestand 
zullen de grote budgetten - Nestlé 
pompt 3 tot 4 miljoen euro in sport - 
aanzienlijk slinken. Er zit een daling 
aan te komen van 25 tot 50 procent, 
zo weet het Oost-Vlaamse thuisfront. 

Lise Van Hecke: “Ik heb niettemin 
een heel leuk seizoen achter de rug. 
Osasco behoort tot de top vijf met 
Rexona Ades, Praia Clube Uberlandia, 
Sesi GP en Minas Belo Horizonte. Ik 
ben heel goed ontvangen, alles was 
tot in de puntjes geregeld. Ook mijn 
appartement in een condominium in 
Sao Paulo. Je kon het allemaal volgen 
in de top serie ‘Road to Rio’. Ik met 
ons mama in het hectische verkeer 
van Sao Paulo, gelukkig in het begin 
mèt chauffeur: hilarische televisie.”

De Yellow Tigers spelen tegen Brazilië 
in het tweede weekend van de WPG 
in Macau (China) en in het derde 
weekend in Ankara (Turkije). Over de 
kansen houdt Lise zich lachend op de 
vlakte. “De tegenstand is loodzwaar. 
Daar hoeft geen tekening bij. In 
Brazilië is sport heilig. Zeker nu met 
de Olympische Spelen in aantocht. 
Daar moet de ploeg pieken. Op de 
stranden van Copacabana wordt 
bijna dag en nacht beachvolleybal 
gepromoot. Sport leidt naar een 
zeer hoge sociale status. En het is 
een enorm groot land. Toch geef 
ik me niet gewonnen. Er duikt een 
oude sportwet in mijn gedachten 
op: elke wedstrijd moet gespeeld 
worden. Zo gaan we ons uiterste best 
doen, dat geef ik je op een briefje.”

Tekst: Leo Peeters
Foto: Bart Vandenbroucke
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“Wij hadden in het voorbije seizoen 
een heel toffe ploeg, een hechte 
groep. Dat gaf mezelf ook een stevige 
‘boost’. Maar dat ik inderdaad een 
uitstekend seizoen achter de rug 
heb, dank ik natuurlijk ook aan een 
goede spelverdeelster en sterke 
receptiespeelsters. Ik kreeg dit seizoen 
ook meer verantwoordelijkheid 
toegewezen en dat maakt dat ik 
toch weer een aantal stappen 
voorwaarts in mijn carrière gezet heb.”

Mooie statistieken voor Laura, maar 
heeft haar ploeg wel voldoende 
goed gepresteerd?
“Ik denk het wel. Wij hebben niet 
de toppers of de grote namen 
bij Modena en dat we dan pas 
in de halve finale van de play-
offs sneuvelden tegen de latere 
kampioenen, vind ik toch een 
enorm mooi resultaat. Je mag 
ook niet vergeten dat het niveau 
van de Italiaanse competitie een 
pak hoger lag dan het seizoen 
voordien. Akkoord, we pakten 
geen prijs zoals Freya Aelbrecht 
dat uitstekend deed bij Bergamo. 
Haar team piekte op het juiste 
moment, had een beetje geluk, 
maar ze deden dat uitstekend. 
Daar staat dan toch tegenover 
dat Modena volgend seizoen in 
de voorronde van de Champions 
League zit. Toch ook knap, hé!”

Je blijft dus ook volgend seizoen 
bij Liu Jo Modena?
“Er is de voorbije weken een fusie 
gebeurd tussen Piacenza en 
Modena. Daardoor worden natuurlijk 
de ambities ook groter, vermits we 
met veertien haast gelijkwaardige 
speelsters in de selectie zitten. Ik durf 
het nog niet voor 100% zekerheid 
zeggen, maar toch wel voor 95% dat 
ik bij de nieuwe fusieclub kan blijven. 

Laura Heyrman en de Italiaanse ploeg

“Verder werken aan ons 
project-2020”

Na drie seizoenen bij Liu Jo Modena kent middenspeelster Laura Heyrman 

het Italiaanse volley natuurlijk als haar duimpje. De pas 23 jaar geworden 

Waaslandse heeft er bij haar club een mooi seizoen opzitten, vindt ze zelf.

Tja, ook in landen als Turkije, Polen 
en Italië moeten een aantal clubs 
flink hun budget in de gaten houden.”

Over naar de nationale ploeg. Jullie 
moesten Italië met enkele puntjes 
verschil naar het olympisch 
kwalificatietoernooi laten gaan, 
waar ze zich vlot plaatsten.
“Tja, dat brak de Yellow Tigers wel 
zuur op. Maar kom, de meesten 
hebben nog veel tijd om ons project 
tot een goed einde te brengen. 
Hadden wij van Italië gewonnen in 
die ene match, dan hadden wij naar 

de Spelen gegaan. Zeker weten. 
Al denk ik dat er bij landen als Italië 
en Nederland toch behoorlijk wat 
druk zat, want in Tokio ‘moest’ het.”

Er zaten nochtans enkele 
verrassingen in de selectie van 
Italië…
“Tja, ze beschikken over een groep 
van 24 volwaardige speelsters. Dat 
is natuurlijk een luxe. Ze stelden ook 
een ploeg jongeren op in de hoogste 
volleyliga, Club Italia. Een beetje 
zoals in  de Topsportschool gebeurde 
bij ons, maar dan met uitsluitend 
Italiaanse speelsters. Dat ze als 

laatste eindigden, bewijst nog maar 
eens de sterkte van de competitie, 
maar ze deden er een pak ervaring 
op. Sommigen kregen van coach 
Bonitta ook het vertrouwen om met 
de nationale ploeg uit te komen. 
Eentje die regelmatig genoemd werd 
als uitblinkster, is de 17-jarige Paula 
Egonu uit Club Italia. In het lijstje 
van beste speelsters op het toernooi 
stond ook Cristina Chirichella, al 
jaren een goede middenblokster 
bij Novara, en Antonella del Conte, 
een al iets oudere speelster die 
in Rusland aantrad. Je merkt het: 

een goede mix van jong en oud.”

In de World Grand Prix is Italië 
ook één van de tegenstandsters 
van de Yellow Tigers. Zullen ze 
iets aan hun ploeg veranderen 
die zich plaatste voor de Spelen?
“Moeilijk te voorspellen. De World 
Grand Prix vormt natuurlijk een 
ideale voorbereiding op de Spelen. 
Maar misschien komt Diouf er nog 
bij of een extra-spelverdeelster.”

Het wordt natuurlijk een moeilijke 
klus om jullie te handhaven…
“Ik denk dat het doel inderdaad 
moet zijn: ons handhaven in de 

hoogste reeks van de World Grand 
Prix. Al denk ik niet dat we ons alleen 
op het resultaat zullen focussen, maar 
dat we ook zullen werken om tot een 
zo groot mogelijke groep te komen in 
het kader van ons project naar 2020 
toe. Iedereen moet de kans krijgen om 
ervaring op te doen, het toernooi van 
Montreux was daarin al een goede 
test, maar één ding staat vast: als 
ik fit en gezond blijf, wil ik zeker nog 
meewerken om vier jaar te knokken 
voor het welslagen van ons project.”

Tekst: Marcel Coppens
Foto: Bart Vandenbroucke
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Club in de Kijker

Situering van de vereniging

Tamera had  in het afgelopen seizoen 
een 45-tal spelende leden en zes 
competitieploegen en je kan ze 
omschrijven als een kleinere club 
in de regio.  Daarbuiten heeft de 
vereniging nog een 
25-tal leden die nog 
geen competitie 
spelen. ‘Vorig 
seizoen hebben 
we een stap terug 
moeten zetten en 
hebben we geen 
vrouwenploeg in 
provinciale meer 
i n g e s c h r e v e n . ’  

‘We zijn een club 
waar spelvreugde 
voorop staat maar 
waar ook een 
k w a l i t e i t s v o l l e 
opleiding belangrijk 
is met ruime 
aandacht voor 
techniek.  De 
benaming van de 
club is Dames- 
en jeugdvolley 
Tamera Lummen.  
We zijn dus meer 
gericht naar 

Tamera Lummen

“Opnieuw dromen van een stabiele 

vrouwenploeg op provinciaal niveau”

Tamera Lummen mag zich ondertussen ook al Koninklijk noemen dankzij 

haar 50-jarig bestaan. Het vorig seizoen behaalde zij het zilveren label 

van het  jeugdsportfonds. Onder leiding van secretaris Wim Kuyks namen 

zij dan ook gretig de uitdaging aan om hun club in de kijker te plaatsen. 

meisjes maar ook jongens 
vinden de weg naar onze club.’

Plaats in de regio

Door het stoppen van hun 
provinciale ploeg is er een 

zekere noodzaak  ontstaan voor 
samenwerking in de omgeving.
‘Dit betekent dat we soms talenten 
die snel willen doorgroeien zien 
vertrekken en we nu verplicht op zoek 
gaan naar samenwerking met andere 
clubs o.a. in de vorm van gemengde 
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  ‘Ik speel volleybal omdat ik het 

graag doe en er graag naar kijk op tv 
en in het echt.  Ik speel ook heel graag 

met een bal.’
‘Bij Tamera is het leuk omdat wij leuke 

trainingen hebben met dobbelstenen 
en zo die de opdrachten bepalen. Wij 

hebben ook een goede trainster.’ 
Tamera organiseert fijne activiteiten 

zoals een uitstap, een teamdag, 
sinterklaasfeest, ...We hebben ook 

een eigen carnavalwagen waardoor 
we mee kunnen rijden met de 

carnavalstoet in Lummen. Dit is 
zeeeer fijn.’ 

‘Onze trainster is de tofste van de 
club!’

 ‘‘Valérie Courtois is 
mijn superfavoriet. Ik 

heb haar al eens in 
het echt zien spelen 

tijdens een fandag 
van de Yellow Tigers.’

kom!!!’

Yara,  11 jaar                          

’Ik speel eigenlijk volleybal 
omdat mijn mama en mijn grote zus 
ook volleybal spelen. Ik vind het ook 
een fijne ploegsport.’
‘Tamera is een toffe club omdat mijn 
mama mijn trainster is en omdat er 
ook veel vriendinnetjes van mij zijn.’
‘Het leukste is dat we een goede ploeg 
vormen en veel winnen en kampioen 
spelen! De trainingsdagen in de 
vakanties met op het einde een sprong 
in het zwembad zijn ook heel leuk.‘
 ‘Mijn ploeggenoten zijn allemaal leuk 
en mijn trainster is top! En ik heb het 
geluk dat dit ook mijn 
mama is! 
 ’Mijn superfavoriet is 
Lise Van Hecke!’ 
‘Mijn grote droom is 
later bij de Yellow 
Tigers spelen’

Marit,  10 jaar  

ploegen op gewestelijk niveau.’

Opleidingsstructuur binnen de 
vereniging

Heeft de vereniging een 
zekere opleidingsstructuur?
Bij Tamera Lummen kunnen 
kinderen beginnen bij de groep 
‘Balgewenning’ en zo progressief 
doorgroeien naar het ‘echte’ volleybal. 
Via een mix van ervaren lesgevers 
en jonge gemotiveerde mensen 

biedt de vereniging haar jonge 
leden een degelijke opleiding 
aan.  Sandra Bervoets is hiervoor 
aangesteld als jeugdcoördinator. 
‘Met haar jarenlange ervaring als 
speelster, trainster en LO-leerkracht 
is zij voor de club de ideale persoon 
om dit te bewaken. We merken wel 
dat het steeds moeilijker wordt om 
voldoende trainers te vinden. Een 
probleem dat wek ook bij andere clubs 
in de omgeving horen terugkomen.’ 
 
Maatschappelijk gegeven: zoveel 
prikkels voor de jeugd. Hoe gaan 

jullie daar mee om?

‘Ondanks het grote sportaanbod in 
de gemeente, weten we met de club 
jaarlijks voldoende jonge leden aan te 
werven.  We kunnen zeker niet spreken 
van een gebrek aan belangstelling.’

Mogelijke nieuwe impulsen in de 
clubwerking.

Volleybal als aanbod in 
de naschoolse opvang
Voorlopig neemt onze clubwerking 
geen initiatieven in die richting.

De “Randstadtrainer” in de club
Het concept van de 
‘Randstadtrainer’ hebben we in onze 
begeleiding nog niet echt nodig.
We slagen er momenteel in dit 

‘We zijn een club 
waar spelvreugde 

voorop staat en ook 
een kwaliteitsvolle 

opleiding belangrijk is.’

De ‘Randstadtrainer’
Situatie:
- Moeilijk om jonge 
trainers te engageren 
voor 100% tijdens 
seizoen,
- Probleem van 
studerende jonge 
trainers tijdens 
examenperiode.

“Randstadtrainer” staat 
klaar om in te springen 
indien nodig; een vorm 
van interim-trainer 
(Randstad = interim-
bureau)

op te lossen door trainers van 
andere ploegen te laten invallen.

Vragen jullie de correcte prijs voor 
jullie product?

‘Met maximum 150 euro lidgeld, 
waarop ook nog korting wordt 
gegeven aan het tweede lid van 

het gezin, denk ik dat we een zeer 
faire, democratische prijs vragen.  
Als men rekent op gemiddeld 120 à 
140 trainingsuren per speelster per 
seizoen en nog ruim 30 wedstrijduren, 
dan is dit zeker niet te veel. We 
merken dat andere sportclubs uit 
de gemeente een stuk hoger zitten.’  

Voor het bestuur is momenteel het 
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‘Ik speel graag volley omdat 
ik het een super leuke sport vind die 
ik samen met mijn vriendinnen kan 
uitoefenen.’
 ‘Ik speel graag bij Tamera omdat we 
een leuke trainster en een toffe groep 
hebben.’ 
‘Het leukste in de clubwerking is dat, 
als we kampioen spelen, we een 
T-shirt krijgen.’ 

‘Onze trainster Sandra is de leukste. 
Zij is lief en traint ons goed !’

‘Valérie Courtois is 
mijn superfavoriet!’ 
 ‘Mijn superdroom 
is ooit bij de Yellow 
Tigers te spelen.’

Lore,  10 jaar  

bedrag voldoende om het seizoen 
rond te komen.  Natuurlijk zijn er de 
extra activiteiten die ze organiseert 
met de hulp van ouders om het 
nodige budget te vervolledigen.  

Dé droom

‘We hopen in de toekomst verder 
talentvolle jeugd te ontwikkelen en 
opnieuw een stabiele vrouwenploeg 
op provinciaal niveau te kunnen 
opnemen in onze structuur.’

Tekst  verzameld door Luc De 
Leenheer

Tamera Lummen
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