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Volley Vlaanderen, een succesverhaal?

We hebben weer een memorabele februarimaand achter 
de rug.
‘Den bond’ is niet langer ‘den bond’, want alles wat met 
volley in onze contreien te maken heeft, hoort voortaan 
thuis onder ‘Volley Vlaanderen’.
Het beleidsplan voor de komende vier jaar werd 
goedgekeurd en het oogt erg ambitieus. Met 48.259 
leden is het volley in Vlaanderen al de grootste zaalsport, 
maar nu wordt gestreefd naar een ledenaantal van 
62.500 in 2020. Gedurfde cijfers, die zouden moeten 
behaald worden door een grotere toename van het aantal 
jongeren en waarvoor de kwaliteitsgraad van het aantal 
trainers moet opgetrokken worden. Er moet een uniform 
competitieaanbod komen met doorstroommogelijkheden, 
de dienstverlening naar leden en clubs moet verhogen, 
onze sporttak moet nog beter gepromoot worden en dat 
kan alleen door een goed bestuur.
Tegelijkertijd kwam er een uniek werk op de markt, 
luisterend naar de naam “Het wiel van Emile”, met echt 
alles erin wat je kan overkomen als je met volley bezig bent. 
Het levenswerk van Swa Depelchin en Emile Rousseaux, 
digitaal te bekijken op www.start2volley.be (jeugdtrainer). 
Ten stelligste aanbevolen.
Voeg daarbij de melding dat het vrouwenvolley aan een 
nieuw elan toe is en dat Claude Holvoet de stuwende kracht 
wil zijn om een aantal positieve zaken te realiseren met de 
topclubs bij de vrouwen, die toch bijna 70% uitmaken van 
het ledenaantal.
Positief punt is dat ze hun volle steun toezeggen aan 
de bond, sorry, Volley Vlaanderen, om de weer puik 
georganiseerde bekerfinales in het Sportpaleis en op 
Sporza te behouden. Terecht als je het ons vraagt, als je 
zag dat de vrouwenfinale de belangstelling genoot van 
9000 kijklustigen. Nooit gezien in ons land en de volledige 
wedstrijd op de nationale zender. Apropos, gefeliciteerd 
Knack Roeselare en Asterix Avo Beveren.
In verband met vrouwenvolley toch wel één bemerking: 
hoe kan je een competitie ernstig nemen als al half februari 
alle samenstellingen en transfers voor volgend seizoen 
bekend zijn?
Positief was  dan weer de introductie in het Antwerps 
Sportpaleis van het zitvolley. Voor deze G-sport zet Volley 
Vlaanderen zich eveneens volledig in.
En wat gezegd van de uitstekende resultaten van 
onze clubteam in de diverse Europese bekers? Knack 
Roeselare bij de beste twaalf teams van Europa, terwijl 
de concurrentie meestal over een veel 
groter budget beschikt. Knap werk 
ook van Lindemans Aalst en Asterix, 
die ook Europees ver doorstootten. 
Mogen we van Aalst trouwens nog 
grotere verrassingen verwachten in de         
play-offs, die net van start zijn gegaan?

Marcel Coppens
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Maar wie is Claude 
Holvoet?
Holvoet: “Ik was 21 
jaar toen mijn vader 
overleed en ik op jonge 
leeftijd natiebaas werd 
bij de Valkeniersnatie. 
In 2001 werd die natie 
opgekocht door Fernand 
Huts (Katoennatie) 
en werd ik bij hem 
‘operations manager’ in 
verschillende business 
units van de groep. Na 
een conflict stapte ik 
over naar Kwadro, waar 
ik sinds augustus 2015 
zaakvoerder ben van 
Kwadro Antwerpen.” 

Hoe kwam je in het 
volley terecht?
“Ik speelde aanvankelijk 
voetbal bij Simikos in het 
Katholiek Sportverbond 
en ook bij Hoogmolen in de 
Belgische bond. Simikos 
(S in t -Mich ie lsco l lege 
Schoten) had echter 
ook een volleyafdeling , 

Claude Holvoet wil vrouwenvolley mee nieuw elan geven

“Samenwerken om onze sport 
beter te maken”

Sinds een dikke maand heeft de ‘commissie nationale dames’ een nieuw bestuur en wordt de 

kar ook getrokken door een nieuwe voorzitter: de 46-jarige Claude Holvoet. In het volley staat 

hij bekend als de man achter de uitstekende werking en groei bij Amigos Zoersel. Buiten het 

volley bekleedde hij verschillende leidende functies in Antwerpse havennaties en momenteel 

bij ‘Kwadro’, de firma die zich specialiseert in ramen, deuren en aanverwante toestanden.

Zelf bruist hij van enthousiasme om met enkele nieuwe accenten het vrouwenvolley in onze 

contreien mee een nieuw elan te geven en de sport nog meer te promoten. “Maar dat 

moet gebeuren in samenwerking met alle actoren. De dingen die goed zijn, moet je niet 

weggooien. We willen het vrouwenvolley immers nog aantrekkelijker en transparanter maken,” 

weet de gloednieuwe voorzitter, die zich gesteund weet door haast alle clubs uit Liga A.

waarin ik meespeelde in 
1986. Al spoedig volgde 
de overgang naar de 
eerste ploeg van Mortsel 
in eerste divisie met o.a. 
Struyf, Sam Cornelis, 
Koen Embrechts, Tim 
Verreth als spelers en 
Emile Rousseaux als 
trainer. Tussendoor 
speelde ik nog zeven jaar 
bij Geel-Zwart Wijnegem 
in het VKS. Ik ben 
dankzij Patrik Laurijssen 
bij Amigos Zoersel 
terecht gekomen na een 
inactiviteit in het volley 
en waar ik in het bestuur 
terecht kwam zonder dat 
ik het echt wist. Bij de 
bestuursverkiezing zat ik 
immers in het buitenland.”

Daar heb je het besturen 
van een club geleerd…
“Nog niet dadelijk, want 
ik speelde nog met o.a. 
Bert van der Auwera, 
Sven Persoone en 
Bob Grandjean in 2de Claude Holvoet
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provinciale. Na drie jaar kwam er een 
fusie met Halle, waar VC Zoersel niet 
wilde instappen, maar wij stootten 
er wel mee door naar 3de divisie. 
We kregen toen Jef Mol als T1 en ik 
werd T2 en tweede spelverdeler. Zo 
klommen we geleidelijk aan, en sinds 
twee jaar staan we bij de mannen dus 
in de hoogste Liga-reeks. Met onze 
vrouwenploeg staan we al twaalf  jaar 
in de Liga A dankzij het werk van o.a. 
Herman Soons en Marc Verbruggen. 
En dankzij de steun van Gea Happel 
gedurende negen jaar konden 
we onze eigen sporthal bouwen.”

Met uitgebreide cafetaria, een 
belangrijke inkomstenbron voor de 
club…
“Dat is een bijkomende factor, maar wij 
hebben nu éénmaal zo veel jeugd in 
onze club, dat de trainingen verspreid 
waren over zeven locaties. Nu zijn er 
dat nog twee. Want dat is één van 
de filosofieën bij Amigos Zoersel: zo 
veel mogelijk spelen met de eigen 
jeugd of met jeugd uit de regio. Het 
clubbudget wordt trouwens in drie 
gelijke delen verdeeld: 1/3 voor de 
jeugd, 1/3 voor de vrouwenploegen, 

1/3 voor de mannenploegen. Op 
die manier kunnen we ook betere 
trainers aantrekken voor de jeugd. 
Niet onbelangrijk. We volgen ook 
een bepaalde volleylijn en we laten 
iedereen binnen. Ik was zelf ook nog 
jaren trainer bij de jeugd en stilaan 
werd dat toch meer coördinator 
binnen de club. Dat is wel nodig als je 
over de grootste club van de provincie 
Antwerpen beschikt met ongeveer 600 
leden, terwijl VC Zoersel ook nog eens 
over 380 aangeslotenen beschikt. 
Blijkbaar vruchtbare volleybodem. Zelf 
ben ik twee jaar geleden gestopt met 
volleyen. Gelukkig zonder ooit zware 
blessures opgelopen te hebben.”

Waaraan is het succes van volley in 
Zoersel eigenlijk te danken?
“De gemeente Halle-Zoersel telt 
bijna 22.000 inwoners en onze twee 
Zoerselse clubs hebben samen 
ongeveer 1000 leden. Dat  betekent 
toch dat velen zich daarin thuis voelen. 
Het niveau is ook altijd verhoogd en 

het aantal leden is nog toegenomen 
sinds de zaal er nu vijf jaar afgewerkt 
staat. Wij werken bij alle ploegen 
met een piramidale structuur, zodat 
we ook de jeugd op een aangepast 
niveau kunnen laten spelen.”

De club kent dan ook een 
geleidelijke groei?
“Ja, maar weet je dat Amigos 
aanvankelijk niet ‘sexy’ genoeg 
was voor meisjes in de hoogste 
reeks. Maar intussen kregen we 
toch speelsters als Horn of Van den 
Bussche over van Temse, kwamen 
Pavlova en Teterina van Kieldrecht 
naar ons en recenter mochten we 
Gielen en Lauwers begroeten, terwijl 
iemand als Tinne Verstraelen aan 
ongeveer alles heeft meegedaan. We 
hebben intussen met de vrouwenploeg 
Europees gespeeld en ikzelf 
evolueerde tot manager van de ploeg 
en tot voorzitter van Amigos Zoersel.”

Klaar dus om een stapje hoger 
te klimmen en voorzitter van de 
vrouwenliga te worden?
“Ik ga zeker de verdiensten van 
mensen als Kehoe, Notte of Seeuws 

niet minimaliseren, maar ik dacht 
dat het tijd werd voor een nieuw 
elan. Dat ik door alle clubs – op 
de begrijpelijke onthouding door 
VDK Gent na – aanvaard werd als 
voorzitter, mag hopelijk al een steuntje 
in de rug zijn. We willen zorgen voor 
een nieuwe ‘boost’ bij het product 
‘vrouwenvolley’, waarbij de Liga 
een stukje van iedereen wordt. We 
willen een beetje anders werken met 
verschillende commissies, waardoor 
hopelijk mensen uit andere clubs 
opstaan om zich achter het initiatief 
te zetten. Zoals bij Amigos wil ik 
de zaken een beetje coördineren.”

Jullie hebben vijf doelstelling, 
lezen we in de beginselverklaring. 
Eerst zorgen en creëren van een 
nieuw elan?
“Wij willen met aparte cellen of units 
trachten alle Ligaclubs te betrekken 
bij de werking en gezamenlijke 
ideeën naar voren brengen. Om 
het niveau op zeer korte termijn te 

verbeteren, willen we ook werken aan 
licentievoorwaarden voor Ligaclubs. 
Het hoeft niet zo streng te zijn als bij de 
mannen, maar de clubs moeten toch 
aan enkele vereisten voldoen b.v. qua 
zaal en – waarom niet – qua degelijke 
jeugdtrainers. Wij willen ook de drop-
out tegen gaan bij 17/18-jarigen 
en misschien kan dat wel via een 
dubbele affiliatie met de moederclub.”

Een ‘boost’ geven aan het product 
vrouwenvolley, lezen we verder…
“Wij zouden graag wat meer 
persaandacht krijgen met toch 
wekelijks een wedstrijdoverzicht 
van de matchen in de vrouwenliga 
A. In Zoersel hebben we regelmatig 
700 toeschouwers, wat meer is dan 
in sommige mannenmatchen. We 
hebben minder te klagen over de 
regionale pers, maar nationaal zou 
er iets méér mogen verschijnen. 
Waarom kunnen we ook niet tot 
een gezamenlijke webstek met de 
mannenliga komen, zodat er op één 
site alle gegevens verschijnen van 
mannen- én vrouwenwedstrijden in 
competitie en beker. Ik besef ook 
wel dat we onszelf dan intern nog 

moeten verbeteren op 
dat gebied. En tenslotte 
zou ik graag willen 
komen tot een duidelijke 
competitieformule voor 
de komende jaren. De 

formules veranderden de laatste jaren 
nogal eens en voor de leek is het 
helemaal niet meer transparant: play-
offs met z’n vieren, play-offs met z’n 
zessen, play-offs met z’n tweeën… 
Dat is helemaal niet meer duidelijk voor 
wie het volley van op afstand volgt. 
Ik besef ook wel dat deze discussie 
morgen nog niet opgelost zal zijn.”

Je wil ook een commerciële cel 
opstarten…
“We willen daarbij zoeken naar 
bekwame personen die geloven in 
het product vrouwenvolley. Wij maken 
tenslotte 70% van het ledenbestand 
bij de bond uit. We zoeken sponsors 
die grensoverschrijdend kunnen 
zijn. De plaatselijke bakker mag 
gerust nog een bord langs het terrein 
hebben, maar het is duidelijk dat hij 
geen nationale uitstraling kan bieden 
en die ook niet nodig heeft. We 
willen daarom ook geld verzamelen 
voor de ontwikkeling van een stevig 
marketingbeleid. Om het product 

“Bij Amigos is het clubbudget in drie gelijke delen opgedeeld: 
1/3 jeugd, 1/3 vrouwen, 1/3 mannen”
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vrouwenvolley een grotere uitstraling 
te geven, willen we uitpakken met 
enkele innovaties of toernooien 
voor b.v. de meisjes -21 of -23. 
We moeten het publiek naast het 
volleygedeelte nog iets anders 
aanbieden. Dat kan gaan via een 
aangepaste ‘catering’ of acties met 
andere verenigingen of sportclubs uit 
de buurt. Beter spelen voor een zaal met 
500 kijkers dan met 200 aanwezigen.”

Een samenwerkingsakkoord 
afsluiten met de mannenliga?
“Ik had het reeds over een mogelijke 
gezamenlijke website. Misschien 
kunnen we ook samen enkele ‘events’ 
organiseren met zo veel mogelijk 
Ligaploegen. Maar we willen zeker het 
kind met het badwater niet weggooien. 
Ik denk dat ze bij Volley Vlaanderen 
supercontent kunnen zijn dat de 
Commissie Nationale Dames een 
nieuw elan krijgt. De doelstellingen 
van de ‘topclubs’ zullen nog altijd 
wel verschillen van hetgeen de lager 
geklasseerde ploegen beogen. Ik 
ben zelf zeker niet mediageil. Ik wil 
dadelijk een stap opzij zetten, mocht 
er iemand opstaan die met een 
brede visie het (vrouwen)volley kan 
promoten. Maar ik vind b.v. dat je 
een organisatie als de bekerfinales 
bij de bond moet houden. Zij hebben 
dat uitstekend aangepakt, het is een 
succes, we zijn nooit met een volledige 
wedstrijd rechtstreeks op de nationale 
zender geweest met daarenboven 
nog eens 9000 toeschouwers in 
het Sportpaleis. Het was trouwens 
ook de eerste keer dat de finalisten 
konden spelen voor zo veel kijkers.”

Dat sluit aan bij een laatste 
doelstelling: meer vrouwenvolley 
op tv…
“Ja, waarom zouden we niet kunnen 
inpassen in het lijstje van matchen 
die Telenet of een andere zender 
voorziet? We moeten er wel rekening 
mee houden dat we daarmee de steun 
van de nationale zender niet helemaal 
kwijt geraken, want wie kijkt er dan 

nog? Er staan bij het vrouwenvolley 
ook topmatchen en aantrekkelijke 
derby’s op het programma. Maar 

“De competitieformules moeten duidelijker zijn voor 
iedereen”

dan moeten de clubs ook zorgen 
dat er voldoende publiek in de 
zaal zit tijdens zulke matchen.”

Binnen hoeveel jaren zou je de 
meeste van deze voorstellen willen 
gerealiseerd zien?
“We zullen zien wat er uit de 
verschillende commissies komt. Na 
één jaar willen we zeker de zaken 

evalueren en bekijken wat goed was 
en wat we kunnen verbeteren. Wij 
willen met de nodige ‘events’ het 

product vrouwenvolley een nieuw 
elan geven en hopen dat dit een 
sneeuwbaleffect tot gevolg heeft.”

Wanneer vindt de voorzitter zijn 
opdracht geslaagd?
“Ik heb geen glazen bol. Ik hoop 
alleen maar dat er een positieve 
evolutie uit volgt. Allicht moeten 
we hier en daar een beetje water 
bij de wijn voegen, maar het moet 
nog wijn blijven. Wij willen met 
iedereen in het volley samenwerken 
met als voornaamste doelstelling 
om onze sport beter te maken.”

Tekst en foto: Marcel Coppens

Claude Holvoet
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Roeselare kon zijn tweede 
plaats in poule E niet 
vasthouden op de laatste 
speeldag. Score: 3-1 in 
Belgorod (Rus) na een zeer 
lange vlieg- en treinreis, die 
door ploegbegeleider Stefaan 
Wybo in perfecte banen werd 
geleid. Eerst naar Moskou, 
dan de trein op, zeven uur 
sporen naar het ingesneeuwde 
en bevroren Belgorod. 
Tuerlinckx was de beste 
aanvaller met vijftien punten. 
Libero Stijn Dejonckheere 
kreeg een uitmuntend 
rapport als receptieman.

Globaal werkte de 
landskampioen en 
bekerwinnaar een schitterende 
campagne af. Met bijna winst 
als opener in Schiervelde, 
tegen datzelfde Belgorod: 
2-3. In de tiebreak kreeg 
Knack via 10-7 en 13-10  
kansen bij de vleet, maar het toetje 
ontbrak: 13-15 voor de Russen. 
Toch pleit het latere puntengewin 
tegen Final 4-organisator Perugia, 
Halkbank Ankara en weer Belgorod 
met reus Dimitri Muserskiy (2m18) in 
het voordeel van de blauwhemden. 
“Met Roeselare ben je nooit snel 
klaar,” luidde het bij Guido Declercq, 
de wedstrijddirecteur voor de 
Champions League. “Vechten tot het 
einde. Karakter, karakter, en nog eens 
karakter tonen. Dat is de teneur bij het 
huidige Knack Volley. Het team heeft 
soms onhaalbare opdrachten toch tot 

Roeselare naar topper tegen grootheid Zenit Kazan

Stefaan Wybo: “Bij beste 
twaalf van Europa is al sjiek” 

Noliko Maaseik verloor haar zesde en laatste CL-duel tegen Dinamo Moskou: 2-3. Eindresultaat van de 

campagne: vierde plaats, drie punten. Niet genoeg voor verdere kwalificatie. En jammer maar helaas, 

het had iets makkelijker gekund. De loting voor de play-off 12 van de CEV Champions League bezorgde 

Roeselare een loodzware tegenstander: de bikkelharde titelverdediger Zenit Kazan uit Rusland. Bij de 

ongenaakbare topclub in Siberië spelen de beste spelers van de wereld. Net daarom werd het Russische 

team door de andere ploegen als de pest gemeden. Roeselare speelt eerst thuis op dinsdag 14 maart. 

een goed einde gebracht.” De grote 
verdienste van Emile Rousseaux, 
Steven Vanmedegael, de andere 
leden van de staf en de spelers zelf.
Schiervelde kreeg de bijnaam 
‘Schrikvelde’. Zeker tegen Perugia, 
dat toegegeven, niet aantrad met 
spelverdeler De Cecco, vedette Ivan 
Zaytsev, hoofdaanvaller Atanasijevic. 
De 3-2-winst maakte Roeselare 
al in een vroeg stadium een grote 
kandidaat voor de play-off 12.
  
Nog in de hoogste Europese 
League werd Halkbank Ankara  met 

hoofdaanvaller Ivan Miljkovic 
het kind van de rekening. Thuis 
werd 3-0 afgedrukt via 25-12, 31-
19 en 25-18. Een zege die net 
op tijd kwam na een dipje in de 
EuroMillions Volley League, uit bij 
Maaseik en tegen Prefaxis Menen. 
“Het werd de beste prestatie van het 
seizoen”, liet Steven Vanmedegael 
optekenen. ‘Uit’ in de Turkse 
hoofdstad Baskent, trok Roeselare 
eerder ook drie punten aan boord, 
na vier sets: 1-3. Via een heel 
soliede wedstrijd. Impressionant. 
 
Niet voor niets viel Knack Volley 
in de prijzen op het gala van de 
sportdienst van stad Roeselare. 
Knack Volley, bekerwinnaar en 
landskampioen in 2016 en in de 
halve finale van de CEV Cup, 
kaapte de hoogste prijs weg 
als profsportploeg van het jaar.

Stefaan Wybo: “We hebben ons 
nu bij de laatste 12 gehesen. Het 

grootste bewijs van de grandioze 
kwaliteit van Knack Volley. Prachtig 
gewoon. We stuiten op Zenit Kazan, 
dat wel. Op 14 maart wordt het thuis 
een gala. Ik voorspel een afgeladen 
zaal. En zoals altijd, we gaan ervoor. In 
het eerste jaar van Emile Rousseaux 
speelden we al tegen de ploeg uit 
Siberië. We gaan de verplaatsing 
ook minutieus voorbereiden. Als ik 
het me goed herinner, dwongen we 
Kazan in eigen huis tot vijf sets.”

Tekst: Leo Peeters 
Foto: Bart Vandenbroucke

Hendrik Tuerlinckx
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Is de halve finale nog haalbaar? Kan VC 
Lindemans de schade nog herstellen? 
Dat kan altijd. Wonderen zijn de 
wereld niet uit. Maar United Volleys 
Rheinmain, gepromoveerd naar de 
eerste Bundesliga in 2015, heeft tot 
hiertoe een schitterend Europees 
parcours afgelegd. “Uitgerekend in 
onze allereerste Europacup boeken 
we overwinningen, die inslaan als 
meteorieten. We hebben 
eerst twee keer geknald in 
de Balkan, nu ook tegen 
een club uit de top drie 
in Belgie”, wrijft manager 
Henning Wegter zich in de 
handen. Ook Fons Vranken 
uit het Limburgse Dilsen-
Stokkem, T2 bij het jonge 
team uit Hessen, mag trots 
zijn op de prestaties. Winst 
tegen OK Mladost Brcko (3-
0, 0-3), een klapper tegen 
Rode Ster Belgrado (1-3 
en 3-0) dat Antwerpen in 
de golden set uitschakelde. 
En nu, onder de ogen van 
mevrouw de Belgische 
ereconsul uit Frankfurt, weer een 
riante 3-0. Hoewel de Sloveen Jan 
Klobucar geblesseerd forfait gaf. 
Zodat coach Michael ‘Micha’ Warm, 
ook bondscoach van Oostenrijk, 
uit het tweede team Anton Borger 
moest oproepen ter vervanging.

 VCL Aalst kwam in de Grosssporthalle 
in Rüsselsheim, waar de dames 
van Davozon Zonhoven in een ver 
verleden (1983) Europees acteerden, 
al snel in zwaar weer terecht, in 
dit duel tussen twee Oostenrijkse 

VC Lindemans Aalst voor zware opdracht tegen Rheinmain

Johan Devoghel: “Ik blijf ervoor 
gaan. Niets is onmogelijk”

Kwartfinale heen in de CEV Cup: United Volleys Rheinmain - VC Lindemans Aalst: 3-0. 

Bij zo’n eindscore knipper je even met je ogen. Maar de vrees van VCL-coach Johan 

Devoghel is waarheid geworden. “Niet simpel, onze Europese opdracht,” luidde het voor 

aanvang bij de Aalsterse coach. De halve finale bereiken, zoals twee jaar geleden tegen 

de Russen van Dinamo Moskou, wordt een uiterst zware opgave op 15 maart in zaal Schotte. 

Eerst moet VCL winnen met 3-0 of 3-1. Gevolgd dan door een beslissende ‘golden set’.

internationals op de libero: de jarige 
Philipp Kroiss (39) bij Aalst versus 
Florian Ringseis bij de Duitsers. 
“Ja, de Duitse nummer drie is een 
veel sterkere ploeg dan Arago de Sète 
(Fra) in de vorige ronde. De Fransen 
met Marien Moreau (ex-Antwerpen) 
boden minder weerstand dan ik had 
verwacht,” moest Johan Devoghel 
vaststellen dat het Duitse niveau 

voor 900 toeschouwers veel hoger 
lag. Dat konden Michael Parkinson 
(vorig seizoen bij TSV Düren) en 
Tijmen Laane (ex-Lüneburg) alleen 
maar bevestigen. Devoghel: “Met 
liefst acht spelers van meer dan 
twee meter, is United Volleys een 
formatie met een enorme gestalte. 
Gebouwd rond passeur Zimmermann, 
die veel opties uit zijn mouw kan 
schudden, als hij de vrijheid krijgt 
door een te lage opslagdruk.”

VCL was niet opgewassen tegen de 

Roemeense rijzende ster Aciobanitei 
(ex-Friedrichshafen), de Australiër 
Mitchell ‘Mitch’ Tully (2m08, ex-
Canberra Heat) en hoofdaanvaller 
Christian Dünnes, MVP van de 
competitie in 2016, met nog een 
contract tot 2018. Maar Dünnes 
zet zijn carrière vroegtijdig stop. Hij 
treedt als sportief directeur weldra in 
dienst bij de Duitse volleybalbond. 

Ook internationals Reichert 
en Krick (2m11) lieten zich 
niet onbetuigd, op weg 
naar een nieuwe stunt.

Frank Depestele zal zich de 
avond nog lang geheugen. 
Hij slikte een geel karton na 
een aangevochten opslag 
(werd ‘uit’ gegeven), waarna 
de geprikkelde Duitsers 
onze landgenoten voor 
schut zetten. Na 25-21 en 
26-24 brak de veer in de 
derde set,  over 8-2, 11-3 
en 20-11 naar 25-20.  Reinis 
Pekmans was de enige die 
de kaap van tien punten 

overschreed met zestien treffers.
Johan Devoghel: “Ik wil de handdoek 
nog niet gooien. Elke wedstrijd moet 
gespeeld worden. Ik moet een middel 
vinden om kapitein Dünnes en de 
amper 20-jarige Tulley te stoppen. En 
bij ons moet het aanvallend veel beter.”
Als het in extremis dan toch nog lukt, 
wacht normaal het Franse Tours VB, 
dat heen en uit weinig moeite had met 
de Tsjechen van CEZ Karlovarsko: 0-3. 

Tekst: Leo Peeters
Foto: Bart Vandenbroucke

Johan Devoghel
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Asterix Avo Beveren wil stunten in Piraeus

“Wij speelden te wisselvallig in 
Beveren: mooie fasen afgewisseld 
met geklungel en dat betaal je 
tegen zulke ploegen. Willen we 
in de buurt van Athene een kans 
hebben, dan moeten de zes 
speelsters op het terrein allemaal 
‘top’ zijn,” beseft de Asterix-coach.
“Met een vijfsetter in de heenmatch, 
kan die 2-3 heel relevant worden voor 
de terugmatch. Als Olympiakos met 
3-0 of 3-1 wint, zijn zij geplaatst. Maar 
er kan net zo goed een ‘golden set’ 
volgen. De Griekse vrouwen wonnen 
in Turkije tijdens de vorige ronde, 
maar verloren voor eigen publiek; 
Ik acht ze ongeveer van hetzelfde 
niveau als wij, maar het is duidelijk 
dat wij de moeilijkste papieren hebben 
voorliggen. Ik denk dat we onze beste 
match van het seizoen tegen Mulhouse 
speelden en die ploeg staat losweg op 

“Maar dan moet wel iedereen op 
topniveau spelen”

Woensdag 8 maart om 19u30 doet Asterix Avo Beveren een laatste poging 

om de halve finales te halen in de Challenge Cup. Daarvoor reist de ploeg 

van coach Gert vande Broek naar Piraeus, waar ze tegen Olympiakos de 2-3 

nederlaag uit de thuismatch proberen recht te zetten. Een bijzonder moeilijke, 

maar geen onmogelijke opdracht was het aanvoelen na de heenmatch tegen 

Giota (Griekse), Malasai (Witrussische) en de Duitse internationale Saskia Hippe.

kop in de Franse competitie. Kunnen 
we dat niveau nog eens herhalen, 
dan zou dat ‘top’ zijn, maar misschien 
speelden we tegen de Françaises 
ook wel een beetje boven ons niveau.
Het zal daar in die zaal een helse 
sfeer zijn. Als je zag dat dertig Grieken 
in ons zaaltje meer lawaai maakten 
dan de 450 Asterix-supporters samen, 
dan kan je je de sfeer bij Olympiakos 
al indenken. Maar we moeten gewoon 
op onze ‘flow’ doorgaan en spelen 
zonder er al te veel bij na te denken. 
Wij hebben er ook niks te verliezen 
en we hopen alleen dat we met een 
positief gevoel kunnen weerkeren.”

Charleroi out

Een ronde eerder dan Asterix, 
werd Dauphines Charleroi gewipt 

door het Spaanse Logrono. 
“Een tegenstander die gewoon te 
sterk was voor ons,” erkent coach 
Vesko Ivanovic eerlijk. “Zij spelen 
met drie Braziliaanse meisjes en 
met drie speelsters uit de Spaanse 
nationale ploeg. Tja, dan kan je 
daar niet veel tegenover zetten. 
Akkoord, zij verloren in de volgende 
ronde zwaar tegen Bursa, de 
ploeg van Jan de Brandt, maar die 
Turkse ploeg is echt wel heel sterk.”
“Bij Charleroi hebben we eigenlijk een 
ploeg, die niet helemaal goed in balans 
ligt: wij hebben vier profspeelsters, 
drie meisjes die full-time werken en 
verder een aantal studenten. Je kan 
bijgevolg weinig trainingen voorzien 
’s ochtends. Iedereen doet wel zijn 
best, maar soms zie je dat sommigen 
gewoon training te kort komen. Maar 
wat kan je doen? Je kan moeilijk 
eisen dat die vrouwen hun werk laten 
vallen om te komen trainen. En als 
er een examenperiode is, dan gaan 
de studies even voor bij andere 
speelsters. Tja, je moet daar mee 
leven. Je moet rekening houden met 
het budget dat de club ter beschikking 
heeft en je moet trachten om alles als 
coach zo goed mogelijk te organiseren. 
Bovendien lijkt het bij Charleroi 
moeilijk om Belgisch talent binnen te 
halen. We doen ons best, maar ik heb 
zelf al wel aanbiedingen van andere 
clubs op zak in het vooruitzicht van 
volgend seizoen,” weet Ivanovic.

Tekst: Marcel Coppens
Foto: CEV
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Technische time-out

Gert vande Broek (Yellow Tigers en Asterix)

“De technische time-outs werden indertijd ingevoerd om een vaste 
publicitaire ruimte te creëren voor de televisie. Daarvoor moet het dus 
sportief gezien niet behouden blijven. Maar het is natuurlijk wel zo dat de 
andere twee ‘time-outs’ dikwijls opgespaard werden voor het einde van de 
wedstrijd. En dus net als het spannend wordt, krijg je meer dode momenten 
met dikwijls vier ‘time-outs’ en dan nog vier/vijf vervangingen. Dat is niet 
echt attractief. Al vind ik dat er meer tijd verloren wordt met het signaleren 
van die wissels aan de wedstrijdtafel. Laat de speelsters gewoon wisselen 
zonder ‘meldingsplicht’ en als de coach daarin een fout maakt, moet die 
maar bestraft worden. Persoonlijk vind ik een technische ‘time out’ wel nuttig 
om bij te sturen, maar ik kan ook een persoonlijke mening ondergeschikt 
maken aan het algemeen belang.”

Technische time-out weg of niet?
Vorig jaar werd er al mee geëxperimenteerd in internationale competities en ook bij ons 

vraagt de Liga zich af of de technische time-out niet beter afgeschaft wordt. We deden 

een rondvraag bij heel wat betrokkenen en de meningen waren redelijk verdeeld.

Brecht Van Kerckhove (Trainersopleiding en 
As)

“Volgens de huidige regelgeving ligt het spel naar mijn gevoel 
te vaak stil. Zeker die T.O. bij 8 punten valt heel vroeg”, zegt 
Brecht Van Kerckhove, directeur DSKO en headcoach van 
Jaraco As in de vrouwen Liga A. “Ik ben voorstander van slechts 
één verplichte technische time-out. Een beetje halfweg, dus bij 
16 punten. En waarom? Ik heb altijd wel ‘iets’ te zeggen in een 
time-out. Die dient om dingen bij te sturen en tactische richtlijnen 
te geven. Volledig weg moeten die technische time-outs voor 
mij dus liever niet. Ik pleit voor een gedeeltelijke afschaffing. 
Eigenlijk een halvering, van twee naar één.”

Johan Devoghel (Aalst)

“Ik heb daar geen uitgesproken mening over. Als ze het willen 
afschaffen, dan schaffen ze het maar af. Indien niet, mij ook goed. 
Wij passen ons als coaches altijd wel aan. Maar als ze tijdswinst 
willen realiseren, dan vind ik  dat ze eens moeten nadenken 
over het ‘challenge’-systeem, want die worden ook dikwijls 
aangevraagd om tijd te winnen,” vindt de Aalsterse coach.
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Marnix Acar (scouter nationale en 
internationale competities)

“Een technische time-out hoeft niet één minuut te duren. Ik 
denk ook niet dat een technische time-out meer of minder 
veel verschil uitmaakt. In de World League-matchen kan ik 
me niet herinneren of ze ooit een verschil teweeg brachten. 
Je bent soms beter met twee gewone time-outs als de twee 
ploegen op 20 of meer staan. Waar ik de technische time-out 
het meest noodzakelijk acht, dat is bij de jeugd, waar aan 
de spelertjes nog veel moet aangeleerd worden. Maar daar 
willen ze dan de technische time-outs weer afschaffen. Tja!”

Emile Rousseaux (Roeselare)

“Als de coach alleen nog maar moet dienen om te roepen of om voor 
de ambiance te zorgen, dan kunnen ze die regel best afschaffen, 
ja! Maar ik ben altijd iemand geweest die de jeugd wilde helpen en 
begeleiden. En bij hen vind ik elke time-out belangrijk. Ik heb hen 
altijd iets te zeggen en ik vind dat ze recht hebben op begeleiding. 
Bij topspelers ligt dat misschien iets anders, al blijft het altijd een 
interessant moment om gegevens uit te wissel. Plus dat je toch 
dikwijls een andere kijk op het spel hebt als je buiten de lijnen staat, 
dan bij de spelers die binnen de lijnen staan. Maar ik vind twee time-
outs in een ganse set toch wel het absolute minimum. Ik begrijp wel 
dat ze het spel sneller willen doen gaan, maar voor mij hoeft het niet.”

Daniel Castellani (Maaseik)

“Momenteel wordt een wedstrijd te dikwijls onderbroken. Daarom 
ben ik voor één technische time-out, ongeveer in het midden van de 
set, bij b.v. 14 punten. 
Bij internationale wedstrijden kan elke coach ook dan nog in principe 
vijf time-outs nemen: één technische, twee vrije time-outs, plus 
mogelijk twee ‘challenges’. Doe daar ook nog hetzelfde aantal bij 
voor de andere coach. Dat betekent dat er tien onderbrekingen per 
set kunnen zijn en dat is toch van het goede te veel.”

Tekst: Marcel Coppens en Leo Peeters
Foto’s: Bart Vandenbroucke, Brecht Van Kerckhove
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Volley Haasrode Leuven net wél in play-offs

Volley Haasrode Leuven bewoog 
twintig jaar lang tussen de top en 
het subniveau. Met bekende spelers: 
Stulens, Verwimp, Herremans, 
Milutinovic, Lievens, Pivovarov eind 
jaren negentig. “Ik speelde zelf ook 
een tijdje in ereklasse bij Haasrode”, 
lacht Kris Eyckmans. “Met toppers 
als Huyghebaert, Verwimp, Degreef 
en Derkoningen rond 2005 . Dit is 
nu de derde keer dat we sterk staan 
in de Liga.  Ik weet ook wel dat er in 
een ver verleden connecties waren 
met Red Star en Sipico Leuven. 
Maar (lacht) dat is  lang geleden.”

Kris Eyckmans 
knikkerde Maaseik 
enkele jaren geleden 
uit de beker. “Toen 
waren we nog Liga B. 
We sneuvelden daarna 
tegen Roeselare in de 
halve finale. Straffe 
kost: we rangeerden 
Maaseik uit met een 
volledige Belgische 
amateurploeg. Nu oké, 
dat is het verleden. Ik 
ben nu bezig aan mijn 
vierde jaar. De staf is 
prima uitgebreid met 
Koen Aerts, Dries 
Meurisse, Yorick 
Vandevelde en ook 
via Tim Van de Wiele 
en Joris Spreuwers, 
mensen die veel steun 

Kris Eyckmans: “Zalig werken bij 
Belgische top zes”

Een keer zesde, dan achtste, opnieuw zesde: dat is het driejarenparcours van Volley Haasrode 

Leuven op het hoogste niveau in de EuroMillions Volley League. Architect van de gestage 

opbouw is Kris Eyckmans, die heel doordacht zijn visie installeert voor de doorgroei van zijn 

team bij de Belgische top. “Door onze 2-3 in Maaseik hebben we zekerheid over deelname 

aan de play-offs. Nu moet ik me geen zorgen maken over het verloop van de play- downs. 

We blijven op het hoogste niveau meedraaien. Dat is knap gedaan”, aldus Eyckmans.

bieden in de omkadering. We hebben 
ook gewerkt aan de inbreng van 
een osteopaat, een psychologe, een 
physical trainer en een teammanager.”

Eyckmans: “Ik probeer bij VHL de 
structuur en de omstandigheden 
van een topclub te creëren via 
een uitgebreide en inhoudelijk 
sterke omkadering en door 20 tot 
25 trainingsuren per week aan te 
bieden voor jonge, getalenteerde 
spelers. En dat met ongeveer het 
kleinste budget van de reeks. Het 
zal niet veel verschillen met de 

begroting van Amigos Zoersel, gok ik.

Ik benader het sportieve proces heel 
realistisch en altijd gekoppeld aan 
mijn visie op lange termijn. Daarom 
ben ik blij dat de club vorig seizoen 
in februari beslist heeft om structureel 
uit te groeien tot een vaste waarde 
in de Liga A. We waren de vorige 
jaren een Liga B-ploeg op avontuur 
in Liga A; maar we willen nu een 
vaste waarde worden. We hebben 
ondertussen een trainingsaanbod 
tussen 20 en 25 uur per week.  Met 
begeleiding in het powerhonk, met 

Mathieu Vanneste
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psychologe Zara Van de Ven en alle 
faciliteiten. Weet je: het is zo ‘sweet’ 
om verlost te zijn van dalersperikelen 
Van die loterij voor het behoud 
zijn we vrii. Een hele opluchting.”

Heel merkwaardig: de veerkracht 
van VH Leuven. Kris Eyckmans: 
“We zagen Huysegoms, Peeters 
(Antwerpen), De Beul (Aalst) en 
Van Assche (VHL B) met lede 
ogen vertrekken. Ook Lemant naar 
Wespelaar. Om een meerwaarde te 
vinden, kozen we voor het buitenland. 
De Zweden Pettersson en Slipac en 
de Kroatische libero Sarcevic. En de 
club beklaagt zich die keuze niet. Ik 
was ook blij dat Souleymane Cissé – 
wat een energieke, positieve speler 
– er nog een jaartje wilde bijdoen.”

“Den Torre”

In de heenronde won Volley 

Haasrode Leuven vijf wedstrijden. 
In rechtstreekse confrontaties zoals 
tegen Guibertin, Waremme, Zoersel 
en Gent. Ook een puntje bovendien 
tegen Aalst en een thuisoverwinning 
tegen Menen. De terugronde verliep 
met veel hindernissen. Door te veel 
blessureproblemen van Tormans 
en Sybers die elkaar omver liepen 
op training. Dikke pech. Maar 
concurrent Gent werd in Leuven met 
3-1 opzij gezet en er volgde voor 
‘den Torre ‘ (Tormans) en aanvoerder 
Steenhouwer een subliem slot in 
Maaseik: een cruciale 2-3. Niet 
te vatten, zo’n stunt. “In de play-
offs hebben we niets te verliezen. 
De minimale verwachting is al 
ingevuld.  Volley Haasrode Leuven 
zit bij de top zes van het land . De 
maximale verwachting: oef, dat is 
moeilijk. Ik weet niet hoe de ploeg 
zal reageren op de verhuis naar 
de Leuvense Sportoase maar we 
proberen beter te doen dan twee 

VDK Gent Heren nét niet in de play-offs

Wie dit scenario zou geschreven 
hebben, kon men gerust van sadisme 
beschuldigen. Gent won zijn laatste 
wedstrijd tegen Antwerpen en kon 
daarmee in extremis over VH Leuven 
springen. Na één van zijn betere 
prestaties van het seizoen juichten 
de spelers en staf mee met de vele 
supporters op de tribunes. Maar dan 

“Op zoek naar meer professionele 
structuur”

VDK Gent stak op de laatste speeldag van de reguliere competitie met een stuntzege 

tegen Antwerpen nog een hand uit naar de play-offs, maar werd onmiddellijk na de 

wedstrijd met het harde verdict geconfronteerd dat Haasrode/Leuven gewonnen had 

op Maaseik en het feest dus niet doorging. Manager Stef De Meulemeester wijst erop 

dat meer financiële hulp en meer professionele omkadering nodig is, wil de Gentse 

club nog een stap vooruit zetten en zich op termijn verankeren in de top vijf van Liga A.

kwam het nieuws uit Maaseik en draaide 
de sfeer om in diepe teleurstelling.
“Uiteraard waren wij diep ontgoocheld”, 
zegt De Meulemeester. “Wij hadden tot 
het laatste moment gespeeld om onze 
kans op PO 1 te grijpen. Helaas heeft 
Maaseik niet tot het laatste moment 
gespeeld. Dat ligt bij ons toch moeilijk. 
Zij hebben zich verontschuldigd, 

maar daar kopen wij niets voor. 
Wij hadden het misschien vroeger 
moeten afdwingen in de onderlinge 
confrontaties met Haasrode/Leuven. 
Anderzijds hebben wij de zege 
tegen Antwerpen niet gestolen.”
 Trainer Marko Klok stipte ook aan 
dat Haasrode/Leuven in PO 1 niet 
mag spelen in zijn kleine zaal, maar 

jaar geleden. Roeselare is na de 
bekerwinst titelfavoriet als een 
geolied geheel. Veel automatismen. 
Maar opgelet: Jelte Maan en Nicolas 
Bruno van Maaseik laten dat niet 
zomaar gebeuren. VCL Aalst zit 
in een overgangsfase: de nieuwe 
thuisbasis, hé. Maar ik wil Johan 
Devoghel zeker niet onderschatten 
met zijn powervolley rond Frank 
Depestele. Antwerpen en zijn 
verlaagd budget zal verrassend uit 
de hoek komen. Er zitten daar enkele 
toppers, maar ‘onder de radar’. Niet 
te onderschatten.  Net als Prefaxis 
Menen: Depovere, Sarnecki, Gorski, 
Lemay, Sinnesael … jaar en dag een 
taaie tegenstander. Liga A is echt een 
interessante, attractieve competitie.”

Tekst  Leo Peeters
Foto: VHL
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er ondertussen in de reguliere 
competitie wel voordeel heeft uit 
gehaald. Maar hij gaf ook toe dat VHL 
een goed seizoen heeft gedraaid.
“Het zal in de play-downs uiteraard 
iets moeilijker zijn om mensen naar 
de wedstrijden te lokken”, gaat De 
Meulemeester verder. “Het zijn minder 
aansprekende affiches. Wat niet wil 
zeggen dat het daar ook geen mooie 
duels kunnen worden. Zeker nu die 

play-downs wel van belang zijn omdat 
er een ploeg degradeert. Wij starten 
thuis tegen Guibertin, dat als laatste 
met drie punten minder dan ons begint, 
en hopen met het niveau van tegen 
Antwerpen een zespuntenkloof te 
kunnen slaan, zodat wij het vervolg met 
de nodige rust kunnen aanpakken.”
Gent stond in het tussenseizoen 
voor de lastige taak om ‘Speler 

van het Jaar’ Wouter Ter Maat te 
vervangen. De Amerikaan Mitch 
Beal noemde het “big shoes to fill”.
“Wij hebben het vertrek van Wouter 
beter verteerd dan heel veel mensen 
dachten”, meent De Meulemeester. 
“De ploeg heeft het collectief niet 
slecht gedaan. Het supportersaantal 
is licht vooruit gegaan. Er was dus 
leven na Ter Maat. Tenslotte hebben 
wij vorig seizoen ook lang moeten 

vechten om bij de top zes te zijn. Of 
Beal het mentaal lastig had om die 
last te dragen? Het was een speler 
waarvan het moeilijk was om in zijn 
hoofd te kijken. Hij heeft in ieder geval 
aanpassingsproblemen gehad aan de 
Belgische competitie. Maar het zou 
verkeerd zijn om allerlei dingen in zijn 
schoenen te schuiven. Het was als 
ploeg dat wij het moesten opvangen.”

Zij steunen topvolley in België

VDK Gent Heren

“Met de beleving die er op en naast 
het veld was tegen Antwerpen hebben 
wij getoond Liga A waard te zijn. Het 
klopt dat hoofdsponsor VDK Gent 
Spaarbank volgend seizoen zijn 
sponsorbudget voor ons zal inkrimpen. 
Zij zijn als bank ook het slachtoffer van 
de lage rente en het huidige financieel-
economische klimaat. De subsidies 
van de stad zijn omlaag gegaan. En wij 
willen onze jeugdwerking behouden. 

Er is dus meer hulp 
nodig. Als wij nog 
willen groeien, is er ook 
meer professionele 
omkadering nodig. 
Alle bestuursleden 
doen alles nu naast 
hun job en zitten 
aan hun limiet. Als 
vrijwilligers hebben wij 
het zeer ver gebracht, 
maar meer kan je nog 
moeilijk eisen. Op dat 
vlak kijken wij onder 
andere naar de Haven 
van Gent die sinds dit 
seizoen één van onze 
partners is. Wij kunnen 
een uithangbord van 
de stad Gent en van 
de haven zijn. Maar 
dan is een meer 
professionele structuur 
een noodzaak. Wij 
trainen nu meer dan 

vroeger en willen dat behouden. 
Ook ons imago om jonge spelers 
een kans te geven en dat wij 
liefst met zoveel mogelijk Belgen 
spelen, blijven wij graag trouw.”

Tekst: Philippe Cryns
Foto: VDK Gent Heren
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Wie kan en wil promoveren?

1. Stel dat jouw club als eerste 
eindigt, WIL ze dan naar de hoogste 
volleyafdeling?
“Ja, maar met als enige voorwaarde 
dat de club de kans moet krijgen 
om rustig verder te groeien net 
zoals clubs als Haasrode en 
Zoersel die kans gekregen hebben.”

2. Je weet dat de Liga A voortaan 
een eisen stelt. Kan jouw club 
beantwoorden aan:
a. de gepaste accommodatie
“Onze accommodatie is goedgekeurd 
voor CEV-competities, onze zaal 
voldoet dus ruimschoots aan 
de vooropgestelde normen.”

b. het financiële (sponsoring, 
spelerscontracten, RSZ voor 
eventuele profs...)
“Uiteraard brengt een stap hoger ook 
met zich mee dat het financieel een stuk 
duurder wordt. Zoals reeds hierboven 
aangehaald willen en moeten we hier 
ook in groeien. Na het afhaken van 
onze hoofdsponsor is het momenteel 
nog wat koffiedik kijken maar we zijn 
er alles voor aan het doen om de 
club ook hier een boost te geven. 
Spelerscontracten zullen niet echt 
een probleem vormen denk ik en zijn 
profspelers bij ons niet aan de orde.”

c. het sportieve (talent, opvolging 
uit de jeugd, buitenlanders...)
“We zijn een inhaalbeweging aan 
het doen bij de jongens, lange tijd 
hebben we het zonder mannelijke 
jeugd moeten doen. Dit seizoen 
hebben we een team U17, U15 en 
twee teams U13 in competitie en 
die doen het allemaal meer dan 

Wim Degezelle (Lendelede): 
“Ja, maar…”

De periode breekt weer aan bij de bestuurders van de teams uit Liga B dat ze moeten beslissen: 

we kunnen misschien wel promoveren, maar willen we dat ook wel? Normaal gezien zakt de ploeg 

die laatste eindigt in de Liga A en stijgt de ploeg die kampioen speelt in Liga B. Wil (of kan) die 

ploeg niet, dan wordt opnieuw aan de laatste van Liga A gevraagd of die in de 

hoogste afdeling wil blijven. Pas als die niet meer wil (of kan), kan aan de tweede 

van Liga B gevraagd worden of die wil stijgen, mits te voldoen aan bepaalde eisen.

Wij stelden de vraag o.a. aan Wim Degezelle, manager van Lendelede.

voortreffelijk, ook bij de volleytour zit 
al heel wat talent. We krijgen ook heel 
wat aanvragen van jongens om bij 
ons aan te sluiten want Volleybalteam 
Lendelede is nog altijd, meer en meer 
zelfs, een begrip in West-Vlaanderen 
en daarbuiten. We zijn in eigen 
provincie dan ook de grootste club. 
Buitenlanders zijn bij ons meer dan 
welkom maar zullen hier ook een job 
moeten uitoefenen want, nogmaals, 
profs hebben we niet van doen.”

3. In het verleden werd dezelfde 
vraag gesteld en toen bleek een 
teveel aan ploegen in liga A en 
te weinig potentiële sponsors 
in een straal rond jullie club het 
grootste probleem. Is dat intussen 
veranderd? 
“Een teveel aan clubs op het hoogste 
niveau bij mannen, in de nabije 
omgeving, was en is een probleem. 
We liggen op 7 km van Roeselare 
en op 20 van Menen. Met hen 
sportief en financieel concurreren, 
is voor ons bijna onbegonnen werk. 
Bij dames is er geen enkele club in 
onze regio op het hoogste niveau. 
Oostende wel maar dat is al op 
afzienbare afstand van Lendelede. 
Wat sponsors betreft, moeten we daar 
niet in dezelfde vijver gaan vissen.”

4. Jullie trokken Paulides aan, die 
aan een lager ritme wilde trainen. 
Moeten het aantal trainingsuren 
in een hogere reeks niet juist 
opgetrokken worden? En denken 
jullie dan aan profspelers?
“Joppe stopte als prof en woont op 
enkele kilometers van de sporthal. 
Door het lager ritme had hij meer tijd 

voor gezin, verbouwing van zijn huis, 
een zoektocht naar een job voor de 
toekomst en kon hij zijn hobby nog 
perfect op een zo hoog mogelijk niveau 
uitoefenen. Trainingsuren optrekken 
in een lagere reeks als Liga B is heel 
moeilijk haalbaar. Wij hebben geen 
zaal die we 4 of 5 x kunnen ‘bezetten’, 
spelers zijn allemaal amateurs, 
hebben dus allemaal een job tijdens de 
dag. Dan is het onverantwoord om die 
mensen ook 4 of 5 x te laten trainen. 
Die mensen zijn dan nooit meer thuis 
wat ongetwijfeld tot conflicten gaat 
leiden. Ook als we naar Liga A kunnen 
gaan, ziet het er niet naar uit dat we 
al onmiddellijk veel meer kunnen 
trainen. Dat gaan we in overleg doen 
met alle spelers. Profspelers zijn 
niet aan de orde. Maar als de club 
de kans krijgt om verder langzaam 
te groeien, dan sluiten we semiprofs 
zeker niet uit in de toekomst.”

(En wat vindt Paulides daar zelf van?)
Joppe Paulides

“Wim heeft dit in feite perfect 
verwoord. Het was en is voor mij 
nog wel wat aanpassen, al moet ik 
eerlijk toegeven dat ik het met dit 
aangepast en verlaagd ritme wel 
zeer naar mijn zin heb en er ook nog 
tijd en ruimte is voor iets anders. Er 
kan en mag altijd wel meer getraind 
worden maar daar moeten dan 
mogelijkheden voor zijn. Ik vind het 
op mijn nieuwe positie als receptie-
hoekspeler zeer leuk en de situatie 
zoals ze momenteel is, vind ik prima.”

Tekst: Joost Kerckhof
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Kans dat Avoc Achel wil stijgen is een waterkans

De kansen zijn klein, laat dat gezegd 
zijn. Mogelijk wil overigens geen enkele 
ploeg uit de Liga B hogerop. Wegens 
veel te duur. Vorig seizoen zette Avoc 
als kampioen die stap alleszins niet. 
“De licentievoorwaarden zijn niet van 
de poes. We willen ons eerst beraden 
met welk team we volgend seizoen 
kunnen uitpakken,” zegt 
Willekens. “Bovendien: 
we zijn nog geen 
kampioen. Dat is nog 
allemaal koffiedik kijken.”

Toch zijn er al vele 
bevestigingen. De 
Nederlandse coach Jan 
Meertens gaat in principe  
door voor een vierde 
seizoen. Spelmaker 
Tim Verschueren, 
ouwe getrouwe Bjorn 
De Greef, libero 
Koen Brouns, ‘oldie’ Van de 
Loo en ook Schouren, Verhees 
en Ilsbroux hebben toegezegd. 
“Maar dat is niet genoeg”, aldus 
Willekens. “Kellens, Samardzic en de 
Surinamer Sharif Gabriel zijn onzeker. 
We bewandelen dus allerlei paden. 
Eén ervan is Mathieu Thijs. Maar 
die is gegeerd wild op de Limburgse 
transfermarkt. Ook Genk en Puurs 
openden de jacht. Hij moet kiezen, in 
het besef dat het verschil tussen eerste 
divisie en de Liga B toch vrij groot is.”
Bij Achel is alles tot in de puntjes 
verzorgd. Willekens: “Noblesse, 
oblige. We hebben de status van 
tweede Limburgse ploeg achter Noliko 
Maaseik. Van bij de oprichting van 
de Liga B is dat onze pleisterplaats. 
Het wordt echt uitkienen, hoe we de 
toekomst uittekenen. Maar de stap 
naar de Liga A, dat is een waterkans.”

 “Eisen van Liga zijn niet 
haalbaar”

Avoc Achel staat al wekenlang overtuigend aan de leiding in de Liga B.  Net als vorig seizoen. 

“Het resultaat van het magnifieke volley dat we onze supporters aanbieden”, lacht manager 

Etienne Willekens. “Maar de titel is nog niet aan boord. Na de zege tegen W. Genk A wachten 

Puurs, Mendo Booischot en naaste achtervolger Lendelede, die op twee puntjes in de 

achtervolging gaat. Pas na die reeks toppers weten we of we de stap naar de Liga A willen zetten.”

 “Onze sporthal is momenteel 1 ster 
waard, gevalideerd voor Liga B en 
ook voor de Beker van België. Met 2 
sterren mag je Liga A ambiëren. Maar 
ten eerste: op die sporthal heb je als 
club totaal geen vat. Dat is politiek. 
En als je de play-offs haalt, moet je 
accommodatie 3 sterren hebben. Dat 

is in Achel voorlopig echt niet haalbaar. 
Dan moeten we 10 km uitwijken naar 
sportpark Dommelhof in Neerpelt. 
Dat kunnen we maximaal één of twee 
keer doen. Maar het komt bij niemand 
van het bestuur op om ooit Achel-
dorp (6.000 zielen) te laten vallen. 
We geven dus Achel nooit op. Nooit. 
Ik vermoed dat Lendelede en Puurs 
dat ook niet doen. Ook niet, nu in 
sommige gemeenten in Vlaanderen, 
zeker ook in Limburg, fusiegesprekken 
wortel schieten. We zullen onze 
herkomst nooit verloochenen.”
De huidige hal De Koekoek is een 
zeer aangename accommodatie. “We 
hebben onlangs een nieuwe vloer 
gekregen. En het stadsbestuur van 
Hamont-Achel wil nog verder gaan. 
Met twee velden extra, annex moderne 
kleedkamers. Heel zeker tegen 
midden 2018. Maar dan gaat het om 
een uitbouw in de lengte. En dat, want 

de Liga eist vooral meer afmetingen 
(vijf meter ruimte) in de breedte.”

Zeven mannen en één vrouw 
nemen de beslissingen in het 
Achelse bestuur. “Die enige vrouw is 
toevallig ook mijn echtgenote: Arlette 
Eben”, lacht Etienne Willkens. “Zij is 

voornamelijk bezig met 
onze jeugdwerking.  De 
jeugd is de toekomst. 
We hebben 160 leden 
en zeventien ploegen 
in competitie. Zelf 
geef ik training in 
het Nederlandse VC 
Riethoven. We zitten 
er als koppel heel druk 
in. Toch één tip: in 
Nederland wordt nooit 
(!) op zondag gespeeld.”

Willekens wil liefst 
de afwikkeling van het seizoen 
afwachten. “Stijgen of opnieuw 
een tweede keer niet stijgen? Tja, 
sommigen willen de sprong wagen, 
anderen zijn behoudsgezind en 
zeggen: pas op voor de valkuilen. Je 
kan de stap van Liga B naar Liga A 
zeker niet vergelijken met de promotie 
van eerste provinciale naar eerste 
divisie. Liga A stelt organisatorisch, 
structureel en financieel zéér 
stringente eisen. In ieder geval: wij 
kunnen nooit een pakket full-profs 
in stelling brengen zoals Maaseik, 
Aalst, Roeselare of Menen dat 
doen. No way: professionaliseren 
lijkt me onmogelijk. Dat beseft 
ook voorzitter Peter Hendriks, een 
man met een zeer gezonde visie.”

Tekst: Leo Peeters
Foto: Avoc Achel
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Forza Oudenaarde

“Wij komen in een scenario terecht 
waarmee we voor de start van de 
competitie helemaal geen rekening 
hadden gehouden. Het is voor ons 
zelf een complete verrassing. We 
waren naar de Liga B gepromoveerd 
en het eerste jaar eindigden wij 
tiende, het tweede jaar negende en 
nu staan we plots aan de leiding.”

Hoe dat allemaal gegaan is? De 
voorzitter staat er zelf 
nog van te kijken. “We 
begonnen goed aan de 
competitie en plots klikte 
het allemaal goed in 
mekaar. De groep speelde 
zonder enige druk voor 
wat ze waard was. 
De meeste speelsters 
kennen mekaar ook al 
verschillende jaren en er is 
een evenwicht qua niveau 
tussen jongeren en al iets 
meer ervaren speelsters. 
De Liga B is dikwijls 
een ideale reeks voor 
speelsters die niet meer 
zo veel willen of kunnen 
trainen, maar die toch nog 
op een redelijk niveau 
hun sport willen bedrijven. Dat is niet 
alleen bij Forza Oudenaarde het geval.

Voeg daar nog een trainer bij, die 
tijdens zijn eerste jaar bij onze club 
zijn droom kan waar maken en die 
volgend seizoen dus al zeker in de 
Liga A aan het werk zal zijn. Een mooie 

Forza Oudenaarde: “Zaal is een 
probleem”

Een beetje onverwachts staat Forza Oudenaarde bij de vrouwen aan de 

leiding in Liga B. Een homogene spelersgroep, een nieuwe trainer die het zo 

goed doet dat hij de ploeg aan de leiding bracht en opgemerkt werd door 

Hermes Oostende, dat Frederik De Veylder als coach zal hebben tijdens de 

volgende competitie. Maar of Forza Oudenaarde ook naar de hoogste reeks 

zal en wil promoveren, mocht het kampioen spelen, dat staat volgens voorzitter 

en sportief verantwoordelijke Philippe Depluverez nog helemaal niet vast.

uitdaging voor Frederik De Veylder.
Of wij zullen ingaan op de mogelijkheid 
om te promoveren, weten we zelf nog 
niet. Om te beginnen is de competitie 
nog lang, we sukkelen met enkele 
blessures in de ploeg, met enkele 
afwezigen en we hebben nog enkele 
zware verplaatsingen voor de boeg: 
naar Haasrode (dat 2-3 speelde tegen 
Lendelede), naar Siks Blaasveld 
en op de laatste speeldag naar de 

grootste concurrent Lendelede.
 
Wij moeten daar ook nog in 
bestuurskring over vergaderen en ook 
bij de speelsters zijn de meningen 
verdeeld. Er is immers een immens 
verschil tussen het niveau in Liga A en 
Liga B. Kijk waar al de ploegen staan, 

die vorig seizoen promoveerden: 
10de, 11de en 12de. Om dan mee te 
draaien zou je al bijna moeten uitkijken 
naar buitenlandse versterking. Ach, 
er komt zo veel bij kijken en wij zien 
wel match per match hoe het afloopt.

Het grootste probleem om te 
beantwoorden aan een aantal criteria 
in de Liga A, zou wel eens onze zaal 
kunnen zijn. Er zijn in het verleden al 

aanpassingen gebeurd 
qua lichtsterkte, qua 
afstanden van de zijlijn 
en de achterlijn, maar 
dan nog beantwoordt 
onze zaal niet echt aan 
de vereisten. Een zaak 
die we dringend eens 
moeten aankaarten bij 
het stadsbestuur van 
Oudenaarde. Het kan 
toch niet dat zulke stad 
niet over een geschikte 
zaal beschikt. En we 
kunnen toch moeilijk 
onze thuismatchen 
in Gent gaan spelen.
Maar in afwachting 
van een definitieve 
beslissing, willen we 

eerst nog enkele weken genieten 
van dit fantastisch seizoen,” vindt 
Philippe Depluverez terecht.

Tekst: Marcel Coppens
Foto: Forza Oudenaarde
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Volleybal worldwide

* Seppe Baetens 
schreef met Nantes 
clubgeschiedenis. Door 
een 3 – 1 overwinning 
tegen Montpellier in de 
halve finale speelt zijn 
team op 11 maart in 
Clermont-Ferrand voor 
het eerst de finale van 
de Franse beker. Bram 
Van den Dries zal zijn 
tegenstander niet zijn 
want Spacer’s Toulouse 
verloor de andere halve 
finale tegen Ajaccio 
van Simovski met 3– 0.

* Andrea Giani 
wordt de opvolger 
van Vital Heynen 
als bondscoach van 
het Duitse nationale 
v o l l e y b a l t e a m 

* N e d e r l a n d 
heeft een opvolger voor 
Guidetti. Technisch 
directeur Bram Ronnes 
stelt dat de zoektocht in 
nauwe samenwerking 
gebeurde met de 
spelersraad waarin 
Maret Balkestein-
Grothues en Lonneke 
Sloetjes zetelen. 
Jamie Morrison, de assistent-
coach van Guidetti bij Vakifbank 
blijkt de aangewezen persoon te 
zijn om de lijn van Guidetti voort 
te zetten. In de USA was Morrison 
tevens assistent van Karch Kiraly.

* In Nederland won Dynamo 
Apeldoorn bij de mannen de topper 
in Lycurgus Groningen met 1 – 3. 
Het was de eerste nederlaag van 
de regerende landskampioen 
in de reguliere competitie.

*  Wel geen tiende Nederlandse 
beker voor favoriet Dynamo 
Apeldoorn maar een derde voor 

Seppe Baetens in Franse 
bekerfinale 

Orion. In een uitverkochte zaal won 
de ploeg uit Doetinchem met 3 – 1.

* Bij de vrouwen veroverde 
Sneek zijn tweede beker door in de 
finale Sliedrecht met 3 – 1 te verslaan.

* Het talentteam van Claudio 
Gewehr is in de Nederlandse eredivisie 
aan een sterke serie bezig. In 2017 
werden vijf wedstrijden op rij gewonnen 
alvorens bij regerend landskampioen 
Lycurgus met 3 – 0 verloren werd.

* Claudio Gewehr wordt 
assistent-bondscoach van Gido 
Vermeulen bij de mannen in 

Nederland. Hij blijft dit 
wel combineren met zijn 
taak als talentcoach.

* De langste 
volleyballer ter wereld is 
de Iranees Mehrzad. Hij is 
2,46m groot en won met Iran 
goud op de Paralympische 
spelen in Rio. Hij lijdt 
aan acromegalie, een 
zeldzame aandoening 
veroorzaakt door een 
teveel aan groeihormonen. 
Het net bij zitvolleybal voor 
de heren staat op 1,15m. 
Zittend heeft Mehrzad een 
reikhoogte van 1,95m.

* De finale van de Copa 
Sud Americano, soort Zuid-
Amerikaanse Champions 
League voor vrouwen 
waarvan de winnaar mag 
deelnemen aan het WK 
voor clubs in Kobe, werd 
gespeeld tussen de twee 
Braziliaanse clubs Rexona 
Sesc en Praia Clube. De 
ploeg van Bernardinho 
versloeg thuisploeg 
Praia Clube met 3 – 1.  

* De finale van de 
World Grand Prix zal van 2 tot 

6 augustus doorgaan in Nanjing (CHN) 

* De 19 jarige Noor Anders 
Mol, receptie-hoek speler bij Noliko 
Maaseik blijkt een toptalent in het 
beachvolleybal te zijn. Met zijn Noorse 
partner won hij immers tweemaal het 
EK U20 en eenmaal zelfs het EK U22. 
                                                                                                                

Onze Belgen in het buitenland

Polen
Na 24 van de 30 wedstrijden van de 
reguliere competitie bij de mannen 
heeft Sam Deroo met Kedzierzyn 62 
pt, zeven punten meer als de nummer 
twee Resovia. Katowice van Gert 

Seppe Baetens
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Van Walle staat negende met 32 pt.

Bij de vrouwen zijn 21 van de 26 
wedstrijden gespeeld. Chemic 
Police staat afgescheiden aan de 
leiding met 60 pt gevolgd door Impel 
Wrclaw met 53 pt. Kaja Grobelna 
staat met Budowlani Lodz derde.

Frankrijk
Na 18 speeldagen staan in de 
mannencompetitie Montpellier en 
Chaumont met 42 pt aan de leiding.  
Jelle Ribbens volgt met Nice op een 
zesde plaats met 27 pt. Bram Van den 
Dries staat met Toulouse zevende 
met 26 pt. Seppe Baetens deed met 
Nantes een schitterende zaak door op 
de achttiende speeldag met 2 – 3 te 
gaan winnen bij Paris Volley. Hierdoor 
staat Nantes opnieuw tiende met 19 
pt, weliswaar met evenveel punten 
als Cannes dat voorlaatste staat.

Bij de vrouwen staat na eveneens 
18 speeldagen Mulhouse van Angie 
Bland met 46 pt aan de leiding. Dit 
zijn er vijf meer als Nantes van Els 
Vandesteene dat tweede staat. Paris 
St.-Cloud van Maud Catry, Aziliz 
Divoux en trainer Stijn Morand 
staat zesde met 26 pt. Door een 3 – 
2 nederlaag tegen St.-Raphael van 
Liesbet Vindevoghel staan ze nu wel 
met evenveel punten als St.-Raphael 
dat hiermee aan een serieuze 

inhaalbeweging bezig is.

Italië
In A1 is Civitanova bij de mannen 
met 68 pt als eerste geëindigd 
van de reguliere competitie 
voor Trentino van Simon Van 
de Voorde met 62 pt. Perugia 
eindigde met evenveel punten 
op de derde plaats. Modena was 
vierde met 53 pt en Verona van 
François Lecat vijfde met 50 pt. 
Monza van Pieter Verhees was 
zevende met 34 pt . Latina van 
Kevin Klinkenberg eindigde 
elfde met 26 pt en neemt dus 
niet deel aan de PO voor de 
titel maar moet nog wel een 
eindronde spelen. Deze wordt 
betwist tussen de nummers 
9 tot en met 14 en geeft 
recht op een Europees ticket. 

Bij de vrouwen staat na 19 van 
de 22 wedstrijden Conegliano 
afgescheiden aan de leiding met 

49 pt. Modena van Laura Heyrman 
staat zevende met 27 pt en Monza 
van Freya Aelbrecht tiende met 17 pt.

Duitsland 
Bij de vrouwen lijkt Schwerin als eerste 
te zullen eindigen van de reguliere 
competitie. Op twee wedstrijden 
van het einde heeft Schwerin 51 pt. 
Dresdner SC van Valérie Courtois 
en Dominika Strumilo heeft 48 
pt maar nog slechts één wedstrijd 
meer te spelen. Stuttgart heeft 47 pt.

Bij de mannen staat op de voorlaatste 
speeldag van de reguliere competitie 
Friedrichshaven van Tomas 
Rousseaux en trainer Vital Heynen 
samen met Berlin aan de leiding. De 
ontmoeting tussen beide teams op de 
laatste speeldag in Friedrichshaven 
is beslissend voor de eerste plaats. 
Rheinmain volgt op de derde plaats 
met een achterstand van vijf punten.

Turkije
Bij de vrouwen staat Vakifbank na 
18 wedstrijden ongeslagen aan de 
leiding met 55,08 pt. Fenerbahce 
heeft drie nederlagen en staat tweede 
met 44,36 pt. Eczacibasi telt vijf 
nederlagen en 43,87 pt. Galatasaray 
van Charlotte Leys staat met zes 
nederlagen en 37,20 pt op een vierde 
plaats. Bursa van Jan De Brandt staat 

met 8 nederlagen en 32,08 pt op de 
vijfde plaats. Besiktas van Lise Van 
Hecke en Hélène Rousseaux is met 
10 nederlagen en 22,72 pt achtste.

Roemenië
Matthias Valkiers speelt met 
Municipal Zalau op 30 april de finale 
van de Roemeense cup tegen Galati. 
In de reguliere competitie staat de top 
drie vlak bij elkaar. Steaua Boekarest 
staat na 19 wedstrijden eerste met 
55 pt, Zalau twee met 54 pt en Galati 
derde met 52 pt maar wel met een 
wedstrijd minder gespeeld. Zalau 
verloor recentelijk in Galati met 3 – 2.

Slovenië
Bij de vrouwen staan Branik Maribor 
en Calcit Kamnik samen met 48 pt 
aan de leiding. Ljubljana van Ilka 
Van de Vyver staat vijfde met 30 pt. 
Ljubljana heeft zich gekwalificeerd 
voor de halve finale van de cup.
          

Europa Cups

Champions League
- Nadat Perugia reeds eerder werd 
aangeduid als organisator van de 
Final Four bij de mannen werd de 
organisatie van de Final Four bij de 
vrouwen door het CEV toevertrouwd 
aan Conegliano dat hierdoor zeker 
was om te mogen deelnemen aan de 
Final Four. Het feit dat Conegliano 
slechts als derde beste tweede 
eindigde, was daardoor niet meer 
belangrijk. De deelnemers aan de 
ronde met zes zijn  Modena, Dinamo 
Moskou, Fenerbahce en Vakifbank 
als poule winnaars, Volero Zurich en 
Eczacibasi als twee beste tweedes.                                   
In deze ronde met zes krijgen we 
volgende wedstrijden : Eczacibasi 
– Fenerbahce, Vakifbank – 
Zurich en Modena – D. Moskou.

- Bij de mannen won Perugia, de 
organisator van de Final Four tevens 
haar poule. De deelnemers aan de 
ronde met 12 zijn : de poule winnaars 
Kedzierzyn, Civitanova, Zenit Kazan 
en Modena, de vijf tweedes D. 
Moskou, Recycling Berlin, Arkas Izmir, 
Belchatow en Belgorod en de drie 
beste derdes zijnde Knack Roeselare, 
Resovia en Istanboel BBSK. De derde 
in de poule van Noliko Maaseik kroop 
wel door het oog van de naald. De 
laatste wedstrijd tegen Kedzierzyn 

Sam Deroo
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De als beachvolleyballer gestopte 
40 jarige Reinder Nummerdor die 
deelname aan vijf opeenvolgende 
Olympische Spelen en met Varenhorst 
nog de vijfde plaats behaalde in Rio 
en in oktober door FIVB uitgeroepen 
werd tot Most Inspirational Player 
van 2016, wordt aan 
de zijde van Christiaan 
Varenhorst vervangen 
door de 27 jarige Van 
Garderen die op dit 
ogenblik nog actief is in 
A1 van Italië bij Ravenna, 
waar hij het seizoen 
afmaakt. Zijn eerste 
optreden in de World 
Tour staat gepland voor 
mei in Rio. Van Garderen 
zal dus niet deelnemen 
aan de zomercampagne 
van het Nederlandse 
v o l l e y b a l t e a m .

Fort Lauderdale Major
Het eerste vijfsterren toernooi van de 
World Tour 2017 in Fort Lauderdale 
van 7 tot 12 februari was een 
serieuze opdoffer voor Koekelkoren 
– Van Walle. De hoofdtabel werd 
immers niet bereikt. In de tweede 
ronde van de kwalificaties moesten 
onze landgenoten na een epische 
strijd het onderspit delven tegen de 
Duitse tweeling Poniewaz. Na 21 – 

19 verlies van de eerste set kregen 
we een uiterst eigenaardige tweede 
set. Toen een 12 – 7 voorsprong 
werd prijs gegeven leek bij een 15 
– 19 stand de uitschakeling een feit. 
Op karakter werd deze set toch nog 
met 25 – 23 gewonnen. De tiebreak 

was opnieuw een thriller die spijtig 
genoeg met 18- 16 verloren werd.
In de hoofdtabel kregen we bij de 
mannen in de halve finale een 
dubbele confrontatie Brazilië – 
USA die telkens uitdraaide in het 
voordeel van het Braziliaanse duo. 
De top vier zag er uiteindelijk als 
volgt uit : 1. Alvaro Filho – Saymon  
2. Evandro – Andre  3. Dalhauser 
– Lucena  4. Hyden – Doherty
Bij de vrouwen werden ook beide 

Beach nieuws
halve finales gewonnen door 
Braziliaanse duo’s. We kregen 
volgende top vier : 1. Larissa – Talita  
2. Agatha – Duda  3. Laboureur – Sude 
(GER)  4. Sweat – Summer (USA)

Kish Island
Het eerste driesterren 
toernooi, alleen voor 
mannen, ging van 15 tot 18 
februari door in Iran. Alle 
toppers die deelnamen 
in Fort Lauderdale 
lieten dit toernooi aan 
zich voorbijgaan.  Hier 
geen poulesysteem 
maar wel rechtstreekse 
uitschakeling. Deze maal 
lieten Koekelkoren – Van 
Walle zich niet ringeloren 
door Duitse duo’s. Via 
twee opeenvolgende 
overwinningen konden 

zij doorstoten naar de kwartfinale. 
Hier verloren ze met 2 – 1 tegen 
het Russische paar Stoyanovskiy 
– Yarzutkin. Ze eindigden dus 
uiteindelijk vijfde. Het podium zag er 
als volgt uit :  1. Liamin – Krasilnikov 
(RUS)  2. Losiak – Kantor (POL)  3. 
Stoyanovskiy – Yarzutkin (RUS) 

Tekst: Fernand Walder
Foto’s: Philippe Jeuland, Zaksa, 
Koekelkoren-van Walle

werd met 3 – 1 gewonnen tegen een 
veredeld reserveteam van de Polen. 
Concurrent Craiova verloor dan weer 
zwaar met 3 – 0 in Belchatow. Hierdoor 
kwamen beide teams met dezelfde 
gewonnen wedstrijden, dezelfde 
punten en dezelfde setverhouding. . 
Het puntengemiddelde van Istanbul 
was echter 0,03 punten beter.

In de ronde met 12 speelt Arkas 
Izmir tegen D. Moskou, Istanboel 
BBSK tegen Berlin (met Ter Maat), 
Resovia tegen Modena, Belchatow 
tegen Civitanova, Belgorod tegen 
Kedzierzyn en Knack Roeselare 
tegen de topfavoriet voor de eindzege 
Z. Kazan. Thuismatch: 14 maart.

CEV Cup
In de kwartfinale krijgen we bij 
de vrouwen een strijd tussen 
Budowlani Lodz van Kaja Grobelna 
en Galatasaray van Charlotte 
Leys. De andere kwartfinales 
zijn Bekescsabai (HUN) – Busto 
Arsizio, Stuttgart – Casalmaggiore 
en D. Kazan – Vizura Belgrado.

Bij de mannen moet Lindemans Aalst 
ingeval van winst tegen Rheinmain in 
de halve finale tegen de winnaar van 
Karlovarsko (CZE) – Tours, wat na de 
zege met 0 – 3 in Tsjechië bijna zeker 
Tours zal zijn. In de andere halve 
finale zal de strijd gaan tussen de 
winnaars van Fenerbahce – Ajaccio 
en Piacenza – Trentino. Hier zou 

er al veel moeten gebeuren indien 
dit niet Fenerbahce en Trentino 
zouden zijn. Fenerbace won immers 
de heenwedstrijd thuis met 3 – 0 
en Trentino in Piacenza met 0 – 3. 

Challenge Cup
Bij de mannen zijn de halve 
finales Urengoy – Galatasaray en 
Chaumont – Ziraat Bankasi Ankara.
Bij de vrouwen lijkt de eerste halve 
finale bijna zeker Bursa tegen 
Schwerin te zijn. In de andere 
halve finale lijkt Krasnoyarsk een 
zekerheid. Hopelijk wordt Asterix 
Avo Beveren, dat na het 2 – 3 verlies 
thuis tegen Piraeus zeker nog niet 
uitgeschakeld is, de tegenstander.
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Zogezegd

* “Met mijn team begin ik 
snel aan een voorbereiding en ga 
ik zeer lang door. De vaardigheden 
moeten op een hoger niveau en 
dus heb ik heel veel tijd nodig. 
Bij topteams heb je natuurlijk het 
probleem dat een aantal spelers 
opgeroepen zijn voor het nationale 
team. Bij hen mag je veronderstellen 
dat die vaardigheden grotendeels 
aanwezig zijn. Dus geen probleem 
als zij ontbreken. Frank naast mij is 
hiervan een sprekend voorbeeld.”

* “Een gemiddeld kind in 
Nederland is minder buiten dan een 
gevangene die 1 uur gelucht wordt.”

* “Bij de start van de 
voorbereiding moet zeer veel 
aandacht besteed worden aan het 
fysieke aspect. Is lang en veel lopen 
daarbij interessant? Persoonlijk denk 
ik van niet, hoewel het misschien toch 
wel een voordeel heeft qua mentaal 
aspect mensen dingen te laten doen 
die ze niet echt graag doen. We 
moeten echter vooral op zoek gaan 
naar bewegingen die effectief zijn.”

* “Mijn stokpaardje is 
techniek. Daarmee bedoel ik fysieke 
inzet gecombineerd met de wil 
om iets te veranderen. Mentaal 
sterk genoeg zijn om soepel, met 
controle over de bewegingen, 
bepaalde acties uit te voeren.”

* “Velen denken dat het 

“Een gemiddeld kind is minder 
buiten dan een gevangene”

Ter gelegenheid van de bekerfinale werd in het Antwerpse Sportpaleis een clinic 

georganiseerd met de Nederlandse toptrainer Redbad Strikwerda. Geen klassieke 

formule maar wel een panelgesprek. Strikwerda gaf zijn mening en Frank Depestele 

mocht hierop zijn persoonlijke visie geven. Brecht Van Kerkhove was moderator.

De bedoeling was een aantal onderwerpen te bespreken met een trainer en een speler 

die belangrijk zijn in een team zowel in de voorbereiding als tijdens de competitie. Hier 

volgt een bloemlezing van een aantal uitspraken,  die hierbij aan bod kwamen:

aanleren van een bepaalde techniek 
moet gebeuren als je nog fris 
bent. Ik opteer meestal voor het 
omgekeerde. Eerst snel en intensief 
werken en op het einde van de 

training technisch individueel werken. 
Jongeren die meer scholing nodig 
hebben houd ik langer op de vloer.”

* “Ik moet geen speler 
motiveren, de speler moet mij 
motiveren om in hem te investeren. 
Je moet wel met hem duidelijke 
afspraken maken en hem laten 
verstaan dat hij zijn kans zal 
krijgen. Ik roteer dan ook veel.”

* “De dag voor een wedstrijd ga 
ik vooral de individuele vaardigheden 
trainen met een lagere intensiteit.”

* “Tijdens de set zou de 
doelstelling als coach moeten zijn 
dat je als coach overbodig bent. Hoe 
meer je moet aansturen hoe minder je 
belangrijke zaken onder controle hebt.”

* “Ik geef nooit richtlijnen 
aan een spelverdeler tijdens de 
wedstrijd. Normaal moet hij perfect 
op elke situatie zijn voorbereid.”

* Frank Depestele: “Ik 
heb het speelplan perfect in 
mijn achterhoofd maar als het 
erop aan komt, speel ik intuïtief.”

*  Fernand Walder: Ik heb ooit 
een assistent-trainer gehad die  wel 
speciale ideeën had. De tegenstrevers 
beschouwden  dit zelfs als een vorm 
van arrogantie. Zo gaf hij tegen een 
team, waartegen in principe vlot met 
3 – 0 gewonnen werd, tussen elke 
set 3’ verdedigingsoefeningen voor 
het ganse team. Het idee was de 
weerstand maximaal maken en de 
situatie zo interessant mogelijk maken

* Een wedstrijdbespreking geef 
ik nooit onmiddellijk na een wedstrijd 
tenzij er de volgende dag opnieuw 
een wedstrijd volgt. Geef nooit teveel 
feed back maar wel feed forward. 
Waar moeten we naartoe werken.

Tekst: Fernand Walder
Foto: Volleybalkrant

Redbad Strikwerda
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Club in de Kijker

Het verhaal van de voorzitter

Waarom voorzitter bij een 
volleybalclub?
Senne Van Hoof: “Na enkele jaren 
verschillende sporttakken doorkruist 
te hebben, kwam ik op 17-jarige 
leeftijd in aanraking met volleybal. 
Deze sport intrigeerde me doordat er 
bovenop de technische vaardigheden 
die een speler moet hebben, ook 
heel wat tactiek en spelinzicht 
bij komt kijken. Maar ook de 
positieve sfeer op en rond het 
veld en de sportieve ingesteldheid 
trokken me aan in vergelijking 
met sommige andere sporten.

Met enkele jeugdspelers namen 
we het initiatief om het bestuur van 
de club te ondersteunen bij hun 
activiteiten. Gaandeweg werden 
enkele oudere bestuursleden, met 
respect voor hun jarenlange inzet, 
vervangen door jonge geesten. 
Zo ben ik zelf 15 jaar geleden als 
jeugdverantwoordelijke gestart 
in het bestuur. Vijf jaar later heb 
ik de rol van voorzitter op mij 
genomen. Het is mij nog steeds 
een hele eer om deze club te 
mogen vertegenwoordigen.”

V.C. Geel-Zwart Wijnegem

“Scheppen van goede condities 

om het gemeenschapsgevoel te 

versterken”

Volleybalclub Geel-Zwart Wijnegem met waarschijnlijk de jongst 

gestarte voorzitter, is ondertussen ook koninklijk geworden. Scoren met 

hun jeugd via het jeugdsportfonds is bij hen een continue doelstelling.

De voorzitter, Senne Van Hoof, nam dan ook van harte de handschoen 

op zijn Geel-Zwart voor te stellen in de rubriek ‘Club in de Kijker’.

Heb je zelf het spelletje gespeeld?
“0p mijn 17de ben ik als speler 
begonnen in de jeugdwerking die 
enkele jaren eerder werd opgestart. 
Niet veel later hebben we onze eerste 
mannenploeg in de gewestelijke 
reeks van de VVB opgestart om 
vervolgens ook de verschillende 
provinciale reeksen te doorlopen.
Vijftien  jaar later spelen we met onze 

eerste mannenploeg al enkele jaren in 
2de divisie en is het nu tijd voor mezelf 
om op ‘spelerspensioen’ te gaan. 
Ik blijf nog actief in de provinciale 
reeks, wat minder inspanningen 
van me eist. Zo kan ik meer tijd 
doorbrengen bij mijn kinderen”.

Is er een intrinsieke motivatie 
aanwezig?
“Mijn motivatie als voorzitter wordt 
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‘Ik speel graag volley omdat 
ik veel wil sporten voor een goede 
gezondheid.’ 
‘Geel-Zwart is vlakbij de school en 
daardoor zie ik mijn vrienden terug.’
‘Op training vind ik paalbal het leukste’ 

‘Yoran van mijn ploeg en onze trainer 
zijn de leukste in de club ‘
‘Callant Antwerpen is mijn favoriete 
ploeg!’

‘Mijn grote droom 
is dat ik goed word 
en in onze 1ste 
ploeg kan spelen!’

Fynn,  10 jaar                       

gesterkt door de prachtige club 
waarvan ik al jaren deel mag 
uitmaken. In onze club heerst 
een geweldige familiale sfeer die 
gevoed wordt door de organisatie 
van vele clubactiviteiten (ook buiten 
het sportieve) waarbij jong en oud 
vriendschappelijk met elkaar omgaan. 
Spelers die bij Geel-Zwart Wijnegem 
binnenrollen, blijven doorgaans 
dan ook jaren plakken in de club.”

Wat wil de voorzitter nog ‘kwijt’ in 
het artikel?  
“Het succes van onze eerste 
mannen- en vrouwenploeg kan 
men verklaren als een resultaat van 
het familiaal karakter van de club. 
Spelers volleyballen al jaren 
als vrienden samen en ploegen 

worden aangevuld vanuit de eigen 
jeugdwerking. Op die manier doet de 
club niet mee aan de spelerscarrousel 
die gangbaar is bij andere clubs 
in deze reeksen. De spelers die te 
talentvol zijn om te houden voor ons 
hoogste niveau, zwermen uit naar 
andere clubs om van het topvolleybal 
in liga A te proeven. De hele club 
blijft deze spelers trots volgen bij 
hun prestaties en zo komen ze later 
altijd terug naar onze club omdat 
ze zich daar zo welkom voelen 
door onze warmte en appreciatie.”

De ‘onzichtbare’ onmisbare kracht 
in het clubleven?
“De ‘onzichtbare’ onmisbare kracht 
in het clubleven van Geel-Zwart 
Wijnegem is ongetwijfeld Jo Verelst. 
Mee onder zijn impuls werd er 
destijds een jeugdwerking opgestart 
en hij zet zich sindsdien nog steeds 
in voor de club. Niet enkel verzorgde 
hij de puike opleiding van zijn eigen 
kinderen: Iwan en Inte Verelst, 
maar nog meer investeerde hij in 
de ontwikkeling van vele andere 
jeugdspelers die ondertussen 
al jaren in onze club vertoeven.

Jo is dé onzichtbare kracht door 
achter de schermen duizenden taken 
op zich te nemen die broodnodig 
zijn voor onze clubwerking.

Men grapt af en toe wel eens over 
de dikke kaft met papieren die Jo 
met zich meedraagt in de sporthal. 
Deze bevat een hoop gedetailleerde 
informatie over jeugdspelers, 
nieuwe spelers en de opvolging 
van de ploegen die hij ondersteunt. 
Deze schat aan informatie is al 
meer dan eens nuttig gebleken. 
Daarom is Jo van onmisbare 
waarde voor de club, want zonder 
hem zouden deze zaken niet zo 
nauwgezet opgevolgd worden.”

De motivatie van Jo waarom hij dit 
zo graag doet?
“Ik kan me volledig vinden in de missie 
van onze club, een vereniging die ik 
toch een beetje beschouw als mijn kind. 
‘Belonging’, erbij horen, binding en 
weten graag gezien te worden, zijn 
zowel voor jongeren als volwassenen 
volgens mij zeer belangrijk.’

‘Als het met mensen en kinderen al 
eens misgaat (en dat zien we helaas 
dezer dagen te vaak gebeuren) 
is de oorzaak dikwijls een gebrek 
aan het zich verbonden voelen met 
anderen. Ik werk dan ook graag aan 
het scheppen van goede condities 
waarin dit gemeenschapsgevoel 
kan sterker worden.”

De mooiste gelukte uitdaging

“De mooiste en meest gelukte 
uitdaging van onze vereniging moet 
wel het jeugdweekend in de Hoge 
Rielen zijn. De eerste editie dateert al 
van 17 jaar geleden en ondertussen 
is het ‘jeugdweekend’ eerder een 

‘Mijn peter heeft mij volleybal 
geleerd. Hij is trainer en coach en zo 

ben ik volleybal gaan spelen.’ 
Ik speel hier in de club omdat ze 

vlakbij is. Dat is ook gemakkelijk.’ 
‘Volleybal is binnen. Dat is leuker dan 

buiten in de kou.’
   

‘Matty Mortier, mijn peter is mijn 
superfavoriet.’

‘Later wil ik ook graag coach worden.’

Wout,  10 jaar                   

‘Mijn broers speelden al volley 
en vinden dit allebei leuk. Daarom 
speel ik ook volley.’ 
‘In Geel-Zwart vind ikhet plezant om te 
spelen.’
‘De VIS-toernooien vind ik het 
plezantst.’ 

‘Niels vind ik de tofste in de club. Ik 
ken hem al lang van op de school en 
in de wijk waar ik woon!’ 

‘Mijn superfavorieten zijn mijn oudere 
broers.’

‘Mijn superdroom is 
de beste van Geel-
Zwart te worden.’

Mats,  10 jaar                           

‘Vooral het versterken van 
het sociaal weefsel door 

‘vereniging te maken’ vind 
ik belangrijk.’

Senne Van Hoof
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Club in de Kijker

‘clubweekend’ geworden. De jonge 
garde van destijds is al een stuk ouder 
maar gaat nog even graag mee!

Het is prachtig om zien hoe de ogen 
van de jongste spelertjes fonkelen 
wanneer ze in een bosspel een 
speler van de eerste ploeg weten 
te overmeesteren of tijdens het 
gemengde toernooi, verkleed als 
superhelden en sprookjesfiguren, 
een bal kunnen smashen op 
aangeven van die ervaren speler.

De keukenploeg zorgt elke keer 
voor een thematisch feestmenu 
en de volwassen spelers voorzien 
iedereen in toffe animatie gedurende 
het ganse weekend. Met als gevolg: 
hilarische taferelen wanneer de 
eerste mannen- of vrouwenploeg hun 

jaarlijkse dansact ten tonele brengt 
voor de hele club. Kortom, tijdens 
dit weekend worden hechte banden 
gesmeed, wat de samenhorigheid 
in onze club zeker bevordert.”

Dé droom van de club

“De droom voor onze club bestaat 
uit een werking waarin iedereen zich 
thuis voelt en een plek krijgt in de ploeg 
die het beste aansluit bij zijn of haar 
niveau en spelbeleving. Hierbij moeten 
alle generaties vertegenwoordigd 
zijn: van 6-jarigen tot die zeldzame 
86-jarige die nog actief meespeelt en 
geniet van de overige clubactiviteiten.

Een manier om hieraan te werken 
is de verdere uitbouw van onze 
jeugdwerking zodat zowel voor meisjes 

als jongens een goede doorstroming 
ontstaat naar de seniorploegen. We 
moeten hiervoor voldoende trainers 
blijven aantrekken en de spelers met 
een eigen jonge kroost aanzetten om 
binnenkort hun kinderen ook in de 
club te betrekken. Het opstarten van 
balgewenning en kleutervolleybal 
kan hiervoor een goede impuls zijn. 
We zijn ons als bestuur zeer 
bewust van deze uitdagingen 
en gaan er ten volle voor.”

Teksten verzameld door Luc De 
Leenheer

Bekijk zeker ook de video 
hieronder:
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