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Maartse buien, aprilse grillen! Het lijkt iets voor onze 
weermannen en –vrouwen.
Maar tijdens de voorbije maand kenden ze er ook wel iets 
van in ons volleywereldje.
Op 14 februari zat het Antwerpse Sportpaleis weer bijna tot 
de nok gevuld met meer dan 11.300 toeschouwers. Halen 
we er de verkoopcijfers bij, dan bleek dat de deelnemende 
finalisten goed waren voor ongeveer 35% van de kijkers. 
Mooi! Het betekent echter ook dat het volley aanslaat bij de 
‘neutrale’ toeschouwers, die 65% van de verkochte tickets 
voor hun rekening namen. Voeg daar de hoge kijkcijfers 
aan toe en dan lijkt het niet meer dan verantwoord dat er 
ook volgend jaar weer gespeeld wordt in dat immense, 
sfeervolle Sportpaleis, hoewel er voor het tweede jaar 
op rij 3-0 cijfers te noteren vielen in de uitslagen. Maar 
Roeselare en Kieldrecht kregen de beker nochtans niet op 
een presenteerblaadje aangeboden. Proficiat dus aan de 
bekerwinnaars!
En wat dan gezegd van  de knappe resultaten van de 
Belgische ploegen in de diverse Europese bekers? Een 
formidabel Asse-Lennik deed het sterke Italiaanse Trentino 
in de Champions League bibberen na een nipt 2-3 verlies 
in een ook sfeervolle Maaseikse arena.
Een plaats in de halve finale voor Knack Roeselare in 
Europabeker II na een dubbele zege tegen het Spaanse 
Teruel. En ook een Belgische ploeg in de halve finale van 
Europabeker III, al moet Prefaxis Menen, na de dubbele 
zege tegen de Franse middenmoter Lyon, daarvoor een 
dure reis naar Siberië op haar budget plaatsen. Knap, maar 
als dat maar goed afloopt!
De goed-nieuws-show vinden sommige geboren criticasters 
de voorgaande berichten.
We kunnen ze gerust stellen. Het volley in Vlaanderen 
toonde zich de voorbije maand ook langs haar grilligste 
kant. En dan hebben we het niet eens over de problematiek 
van stijgers en dalers in de Liga-reeksen, waarover we 
uitgebreid berichten in dit nummer. Het leverde zelfs 
een nieuwe vrouwenclub op in de schoot van Topvolley 
Antwerpen. Na VDK Gent en Amigos Zoersel voortaan ook 
geen vrouwendiscriminatie meer in Antwerpen!
Erger is het zootje dat de Antwerpse afgevaardigden ervan 
maakten met een potje intern moddergooien, gefrustreerde 
ego’s en het ontslag van een groot deel van het bestuur 
met de clubs als gegijselden van dienst. Hopelijk komt 
daar spoedig licht in de duisternis en wijzen alle neuzen 
in dezelfde richting. Discussies moeten kunnen, maar 
gepaste reacties ook.
Idem dito binnen de Liga, waar een gewaardeerd man 
als Daniel Vandenberghe het geruzie 
en de insinuaties van de clubs binnen 
de Liga niet langer kon aanhoren. Exit 
Liga? Of kunnen ‘grote’ en ‘kleine’ clubs 
misschien toch als volwassen mensen 
weer met mekaar praten en tot een 
consensus komen? 

Marcel Coppens

’t Kan regenen, ’t kan zegenen
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Mede omdat VDK Gent met Fabian 
Dossett nog een tweede Nederlandse 
sterkhouder heeft, gaat het zelfs 
zo ver dat er verhalen de ronde 
doen over Orangisten die op de 
Kouter lopen met een Oranje schort 
en - net als na 1830 - ijveren voor 
een hereniging met Nederland. 

“Je kan er natuurlijk niet naast 
kijken dat Wouter Ter Maat onze 
voornaamste afwerker is aan het 
net”, stelt VDK Gentcoach Luc 
Engelschenschilt. “Wij hebben het er 
met de ploeg al over gehad en iedere 
andere speler waardeert de verdienste 
van Wouter. Maar medetrainer Bram 
Van Ghelue en ik benadrukken toch 
ook steeds dat Wouter maar kan 
uitblinken als de anderen hun rol 
perfect vervullen. Als de receptie 
(de pass voor de Nederlandse 
lezers, nvdr) of de verdediging niet 
goed komt of de set-up niet goed 
is, kan Wouter ook niet scoren.”

Dat klopt uiteraard. Maar niemand 
kan er naast kijken dat Ter Maat al 
veel waarnemers van andere clubs 
de mond heeft doen open vallen. Zijn 
statistieken liegen er ook niet om.

Een greep hieruit met enkele 
uitschieters:
29/10/2015 tegen Asse/Lennik: 56% 
in aanval (totaal 24 punten); 
7/11/2015 op Haasrode/Leuven: 64% 

Revelatie VDK Gent mannen voor het eerst in de play-offs

Met dank aan Wouter I, koning 
van Gent

In het Stadsmuseum (STAM) te Gent loopt nog tot en met 28 maart een tentoonstelling 

over het Koninkrijk der Nederlanden (1815-1830) en de invloed ervan op de stad Gent.

Tweehonderd jaar later heeft Gent opnieuw een Nederlandse koning. Dit keer is 

het niet Willem I, maar Wouter I. Het gaat om Wouter Ter Maat, de Nederlandse 

hoofdaanvaller die er voor een groot stuk verantwoordelijk voor is dat VDK Gent de 

revelatie van het seizoen is en voor het eerst in zijn geschiedenis de play-offs haalt.
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(36 punten); 
14/11/2015 tegen Guibertin: 63% (38 
punten); 
12/12/2015 tegen Maaseik: 64% (36 
punten); 
30/1/2016 tegen Haasrode/Leuven: 
59% (33 punten); 
20/2/2016 tegen Roeselare 50% (32 
punten); 
24/2/2016 op Maaseik 52% (26 
punten).

En een aantal van die cijfers haalde 
Ter Maat op een moment dat iedereen 
al wist dat hij het grootste deel van 
de ballen krijgt. En dat zelfs in de 
periode dat Gent door blessurelast 
met tweede libero Thomas Bisaerts 
als hoekaanvaller speelde.

Maar waar komt die Ter Maat, die 
inmiddels al 24 jaar oud is, dan 
vandaan? Hoe komt het dat wij deze 
aanvaller pas dit seizoen leren kennen 
in België? Is hij dan een laatbloeier?
“Dat zou kunnen”, zegt Ter Maat 
zelf. “Ik ben anderzijds wel al op mijn 
tiende begonnen met volleyballen. 
Maar ik ben tot mijn tweeëntwintigste 
altijd mijn club Rivo Rijssen trouw 
gebleven. Met Rivo ben ik van tweede 
divisie naar de Hollandse eredivisie 
opgeklommen. Ik had toen werk 
en wij trainden ’s avonds. Daarom 
wilde ik niet weg bij mijn club.”

“Tot landskampioen Landstede Zwolle 
met een aanbod op de proppen 
kwam. Ik heb daar dan een jaar 
gespeeld en wij werden 
opnieuw kampioen.”

Je werd tezelfdertijd 
topscorer in de 
eredivisie. En dan 
lonkte het buitenland?
Wout Ter Maat: “Ik kwam 
in contact met makelaar 
Joost Kooistra en die overtuigde 
mij dat ik naar het buitenland moest 
indien ik voor een carrière in het 
volleybal ging. Via Kooistra heeft VDK 
Gent eerst enkele video’s bekeken. 
Een aantal mensen van Gent zijn dan 
naar de finale in Zwolle komen kijken 
en waren toen helemaal overtuigd. 
Daarna is de deal vlug gesloten.”

Gent en de Belgische competitie 
waren voor jou een goede eerste 
stap?
“Dat klopt. Ik kan mij hier mooi 

laten zien. De Belgische competitie 
staat op een duidelijk hoger niveau 
dan de Nederlandse. In België 
spelen bijvoorbeeld drie ploegen 
Champions League, terwijl er dat 
in Nederland geen enkele is.”

Jouw nieuwe ploeg verwachtte 
wellicht wel veel van je?
“Gent heeft mij gehaald om zoveel 
mogelijk rally’s af te maken. Dat 
was een beetje hetgeen zij misten 
het seizoen daarvoor. Bij minder 
goede recepties krijg ik meer 
dan de helft van de set-ups. Dat 
brengt wel wat druk mee, maar 
dat vind ik niet erg. Dat hoort erbij.”

Probeer je als hoofdaanvaller ook 
een leidersfiguur binnen het team 
te zijn?
“Dat probeer ik niet echt. Ik vind dat 
dit de taak is van de coach. Op het 
veld is het leiderschap wat verdeeld 
over het team. Bij mezelf zit dat niet 
zo in mijn karakter. Ik voel mij geen 
vedette die boven de groep staat.”

Fysiek moet je wel heel sterk zijn 
om nu al heel het seizoen dat grote 
aantal ballen te blijven verwerken. 
Is dat aangeboren?
“Dat zal wel voor een stuk aangeboren 
zijn. Maar bij Zwolle heb ik op dat 
vlak veel vooruitgang geboekt. 
Van vier trainingen per week ’s 
avonds bij Rijssen ging ik naar twee 
trainingen per dag gedurende vijf 
dagen per week. Er zat daar ook 

meer powertraining bij. Dan ga je 
hoger springen en harder slaan.”

Gent is geen profclub en traint 
enkel ‘s avonds. Valt het dan mee 
om de dagen te vullen?
“Samen met Fabian Dossett ga 
ik vaak in de voormiddag of voor 
de avondtraining fitnessen. Ik 
ben vroeger vrachtwagenmonteur 
geweest. Op mijn zestiende ben ik 
bij een firma begonnen als leerling-
monteur. Daarna heb ik bijkomende 
opleidingen gevolgd en mijn rijbewijs 

om een vrachtwagen te besturen 
behaald. Ik ben zes jaar bij dat 
bedrijf gebleven. Tot Landstede dus 
aan de deur kwam kloppen. Van 
kleins af haalde ik alles wat ik in mijn 
handen kreeg uit elkaar. Sleutelen en 
handwerk vind ik nu nog steeds mooi. 
Vandaar dat ik hier in onze garage 
fietsen in elkaar aan het steken ben 
voor mijn familie. Dat is beter dan hele 
dagen op de bank (de zetel of sofa voor 
de Belgische lezers, nvdr) te hangen.”

In het Gentse Design Museum 
loopt tot 13 maart onder de 
titel “Design Derby” een leuke 
tentoonstelling waar Belgisch 
en Nederlands design tegenover 
elkaar wordt gesteld. Op een 
grote muur in één van de gangen 
is ook een muurtekening van de 
Vlaamse illustratrice Eva Mouton 
aangebracht met een eigenzinnige 
kijk op clichés over Belgen en 
Nederlanders. Welke verschillen 
tussen beide “Nederlanden” viel 
jou in het begin op?
“Toch vooral de taal. Die is zogezegd 
dezelfde. Maar voor een Nederlander 
is het Vlaams toch een rare taal. Er 
zijn veel woorden die iets anders 
betekenen. Na een tijd wen je er 
wel aan. Grappig is ook dat mijn 
dialect soms lijkt op het West-
Vlaams van libero Jelle Nagels.”

Wat verwacht je van de play-offs 
met VDK Gent?
“Het is bijzonder jammer dat Grzegorz 

Surma opnieuw is uitgevallen in de 
match op Maaseik. Hij was vrij goed 
aan het spelen en zorgde ervoor 
dat wij een betere spreiding van de 
aanvallen konden uitvoeren. Nu dreig 
ik opnieuw te veel aangespeeld te 
worden, waardoor ons spel voor de 
tegenstander voorspelbaar wordt. 
In de play-offs zullen de topploegen 
ook topfit zijn. Zij kunnen het zich 
veroorloven om net voor de play-
offs een beetje rust in te bouwen. 
Terwijl wij steeds op de toppen 
van onze tenen moeten spelen. 

“Ik voel me geen vedette die 
boven de groep  staat”
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Ploegmakker Fabian Dossett over Wouter Ter Maat

“Hij is één van de liefste mensen 
op deze wereld”

Middenman Fabian Dossett kwam samen met Wouter Ter Maat over naar VDK Gent nadat zij een 

jaar samen hadden gespeeld bij Landstede Zwolle. Zij verblijven momenteel ook samen in een huis 

in Gentbrugge.

“Als mens is Wouter één van de liefste mensen op deze wereld”, zegt zijn ploeg- en huisgenoot 
Dossett. “Dat zie je ook op het veld. Hij heeft zelden of nooit een negatieve reactie in huis 
tegenover een medespeler. Hij doet er wel alles aan om te winnen, maar altijd op een faire manier.”

“Hij is ook een familiemens. Ieder weekend gaat hij terug naar Nederland om bij zijn familie en vrienden te zijn. 
Voor mij is het ook erg aangenaam om met hem samen te wonen in Gentbrugge. Wij eten elke dag samen en 
– ook al heb ik ook nog mijn studies - verdrijven de tijd al eens samen door bijvoorbeeld op de X-box te spelen.”

“Bij de jeugd heb ik al verschillende keren tegen hem gespeeld”, gaat Dossett verder. “Hij was toen al één van 
de beteren. Iedereen zei toen al dat hij de stap naar het hoogste niveau zou maken. Tijdens het jaar in Zwolle, 
waar ik dan met hem mocht samen spelen, is hij nog beter geworden dan hij al was. En ook dit seizoen heeft 
hij nog vooruitgang geboekt. Hij is één van de betere diagonaalaanvallers in België. En je kan ervan op aan dat 
al zijn teamgenoten naar hem opkijken en hem bewonderen. Ik ben er echter van overtuigd dat hij nog grote 
stappen gaat maken. Ik hoop voor hem van harte dat hij ooit in zijn favoriete competitie in Polen terecht kan.”
(PC)

Maar ik ben wel strijdvaardig. Als 
wij het niveau van onze recente 
thuismatch tegen Roeselare halen, 
kunnen wij zeker af en toe punten 
pakken. Het seizoen is voor Gent al 
meer dan geslaagd. Het doel om de 
play-offs te halen, is gelukt. Maar 
ik vind wel dat wij nu opnieuw een 
doel moeten stellen. Ons bij voorbaat 
gewonnen geven, kan niet. Wij moeten 
nu bijvoorbeeld voor plaats vijf gaan. 
Daarnaast hoop ik voor de club dat 
die historische eerste deelname 
aan de play-offs meer publiciteit 
opbrengt en extra sponsors aantrekt.”

Kwamen er vanuit Nederland 
mensen naar jouw wedstrijden 
kijken?
“Mijn ouders en mijn buurman 
kwamen bijna elke wedstrijd kijken. 
In het weekend ga ik vaak terug naar 
Nederland. De afstand is op dat gebied 

geen probleem. Anderzijds bezoekt 
mijn vriendin mij ook regelmatig in 
Gent. Wij gaan dan iets eten of drinken 
in de stad. Intussen hebben wij dus 
al voldoende kunnen ervaren dat dit 
een historische, mooie stad is waar 
veel te beleven en te bezoeken valt.”

Ik neem aan dat het een droom is 
om bij de Nederlandse nationale 
ploeg te geraken?
“Dat zeker. Ik mocht meedoen met de 
wintertrainingen. Dat zijn trainingen 
onder bondscoach Gido Vermeulen 
met een aantal jonge talenten die nog 
in Nederland spelen en landgenoten 
die in een competitie niet zo ver van 
Nederland uitkomen, zoals ik. Nu is 
deze trainingsperiode afgesloten. 
Maar verder nieuws over de toekomst 
heb ik nog niet. Ik hoop op een 
selectie, maar heb geen idee of dat zal 
gebeuren. Ik moet natuurlijk enkele 

gerenommeerde diagonaalaanvallers, 
als de in Maaseik welbekende Kay 
Van Dijck, voorbij geraken. In Oranje 
geraken is wel een doel voor mij.”

Heb je al een idee bij welk clubteam 
je volgend seizoen zal spelen?
“Dat is nog afwachten. Ik wil eerst sterke 
play-offs afwerken met Gent. Pas 
daarna zie ik verder. Als volleyballer is 
spelen in een competitie als de Poolse 
of de Italiaanse natuurlijk de ultieme 
droom. Maar nu denk ik daar nog 
niet aan. Dat zijn zorgen voor later.”

Tekst: Philippe Cryns
Foto’s: Bart Vandenbroucke

Wouter Ter Maat
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 “Als de kandidaat (voorlopig) niet 
aan de voorwaarden voldoet, dan 
kan de algemene vergadering van 
de Liga A bij twee derde meerderheid 
beslissen dat de club toch promoveert 
en welkom is in de Liga A. Zonder die 
twee derde meerderheid wordt de 
aanvraag tot promotie niet aanvaard 
en bestaat de Liga A in 2016-
2017 uit de huidige tien ploegen.

 “Bij de vrouwen zijn de normen 
minder streng, maar wij hebben er 
ook”, licht Oostendenaar Luc De Roo 
van de CND, de Commissie Nationale 
Dames, de normen even toe.
 

Mannen: “Alleen de 
kampioen mag naar 

Liga A, als…”
Dit overzicht behelst de normale 
gang van zaken. Voor alle 
andere opties zal de nationale 
on tmoe t ingsveran twoorde l i j ke 
Julien Van Brusselen voorstellen 
voorleggen ter goedkeuring door 
de Raad van Bestuur KBVBV.
 
Mannen Liga A
Daler: geen

Promoveren naar Liga A is niet zo eenvoudig

Kandidaten worden eerst 
afgetoetst

“Om de degelijkheid van de Liga A te garanderen, heeft de Liga A een aantal voorwaarden 

opgesteld om in de toekomst bij de eliteclubs te kunnen behoren. Bij de mannen gelden 

duidelijk afgebakende normen. Financieel gaat het om de voorlegging van bewijzen, ten 

laatste op 31 maart 2016, in verband met een gezond financieel beleid: afwikkeling van 

lonen, RSZ, BTW en bedrijfsvoorheffing. Sportief moet de kandidaat Liga-ploeg kampioen 

zijn in de Liga B. De zaal dient te beantwoorden aan de vereisten om een Liga A-wedstrijd te 

spelen: de zogenaamde ‘één ster-voorwaarde’. De zaal moet de mogelijkheid bieden om 

op een goede manier TV-beelden te maken.” Zo resumeert Liga-manager Marc Spaenjers 

de aftoetsing van normen voor een volwaardige kandidaat-ereklasser bij de mannen.

 
Mannen Liga B 
Stijger: de kampioen (na in 
achtname van art. 3.6.1 van het 
nationaal competitiereglement) 
is vaste stijger naar Ethias Volley 
League op voorwaarde dat hij een 
licentie bekomt. Indien deze ploeg 
geen licentie bekomt dan blijft de 
club in de Liga B. De plaats wordt 
door geen andere ploeg ingenomen.
Daler: de laatst geklasseerde is vaste 
daler naar 1ste nationale mannen 
(na in acht name van art. 3.6.1 van 
het nationaal competitiereglement).
Opmerking: bij het vrijkomen van 
een extra vrije plaats in Liga B 
mannen, behoudt de vaste daler 
zijn plaats in Liga B mannen.   
 
Mannen eerste nationale
Stijger: de kampioen is vaste 
stijger naar Liga B mannen.
Dalers: de laatste drie zijn vaste dalers 
naar hun respectievelijke vleugel.
Opmerking: bij het vrijkomen van 
een vrije plaats of plaatsen, nadat de 
voorziene stijgers vanuit de vleugels 
zijn ingevuld, behouden de vaste dalers 
hun plaats in mannen eerste nationale, 
in volgorde van hun rangschikking 
bij het einde van het seizoen.
 

 

Licentievoorwaarden 
mannen Liga A

 
De licentievoorwaarden voor de 
Liga A mannen staan vermeld 
op de site van de Liga, onder de 
rubriek documenten: huishoudelijk 
reglement en nieuwsbrief.
 
Er worden twaalf categorieën 
ingeschaald: zaalnormen, 
gaande van norm A, B tot C: 
afhankelijk van het reeksniveau 
(Liga A, Liga B, eerste nationale) 
 
Zaalnormen voor Liga A mannen:
 
 1. Vrije zone rond speelvlak  
(voorwaarde B) - 3 m naast zijlijn en 
5 m achter achterlijn
 2. Hoogte boven het terrein EN 
de vrije ruimte (voorwaarde B) - 7 
meter of meer
 3. Verlichting boven het terrein en 
de vrije ruimte (voorwaarde B) - 
meer dan 750 lux
 4. Vloerbedekking (voorwaarde 
A) - zwevende ondergrond, parket of 
synthetische bekleding
 5. Kleur van het speelveld en de 
lijnen (voorwaarde B) - speelveld 
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in andere kleur dan vrije zone, 
meerdere lijnen aanwezig (andere 
sporten) 
 6. Eigenschappen van de paal die 
het net opspant (voorwaarde B) - 
palen van 2,55 m met verplaatsbare 
netbevestigingen
 7. Scheidsrechtersplatform 
(voorwaarde B) - vast platform met 
mogelijkheid om te staan en te zitten
 8. Kleedkamer van de spelers 
(voorwaarde A) - afzonderlijke 
kleedkamer per ploeg, met douches
 9. Kleedkamer van de 
scheidsrechters (voorwaarde A) - 
met douche
10. E.H.B.O. (voorwaarde C) - 
aanwezigheid van verbanddoos, 
verplicht aanwezig op het terrein
11. Temperatuur (voorwaarde A) - 
tussen 16 en 25 graden Celsius
12. Opwarmingzone en strafzone 
(voorwaarde A) - afgebakende 
opwarmingszone van 9 vierkante 
meter (3 x 3) en een strafzone van 
één vierkante meter (1 x 1), met 2 
stoelen achter de wisselbank
 

Hoe denken de 
kandidaat-stijgers 

hierover?
Manager Wim Degezelle 

(Lendelede): “Ja, mits een langere 
termijnvisie”

Eigenlijk hadden ze er bij Lendelede 
tot voor enkele weken nog niet bij stil 

gestaan, want ze waren het seizoen 
immers immens slecht begonnen. 
Maar intussen bleef de ploeg van 
coach Bart Hungeneers maar 
winnen en dus belooft manager Wim 
Degezelle meer duidelijkheid tegen 
het eind van de maand… Als een 
mogelijke titel dan nog ter sprake komt.
“In principe zeggen we zeker niet ‘nee’ 
tegen een mogelijke promotie. We 
kunnen de spelers moeilijk verbieden 
de kans te grijpen om kampioen te 
worden, maar met hen moet er zeker 
overlegd worden, want zij spelen op 
amateuristische basis en ontvangen 
alleen verplaatsingsvergoedingen. Ze 
trainen drie keer per week, maar ik kan 
me niet indenken dat daaraan iets kan 
gewijzigd worden, mochten ze naar 
Liga A promoveren,” meent Degezelle.
“Wij hebben dit jaar trouwens 
van de Liga A bij mijn weten nog 
geen toelichting gekregen over 
mogelijke vereisten waaraan we 
moeten voldoen. Maar te zien aan 
de voorwaarden, die je mij voorlegt, 
kunnen wij perfect beantwoorden 
aan de zaalvoorwaarden: de vloer 
is in overeenstemming met het 
gevraagde, er is meer lichtsterkte 
dan vereist, Focus WTV komt hier 
regelmatig beelden schieten en dat is 
blijkbaar geen probleem, we hebben 
drie A-trainers. Alleen qua tribunes 
voor de toeschouwers moeten we 
richting gemeentebestuur kijken. En 
budgettair denk ik evenmin dat er 
veel gaat veranderen. Als de sport 
meer ‘in the picture’ komt, is dat een 

goede zaak en daardoor krijgen we 
misschien mettertijd ook wel meer 
toeschouwers. Maar we willen zeker 
onze andere ploegen – een vijftiental 
– niet verwaarlozen, want we zijn 
intussen qua ledenaantal (400) de 
grootste club in West-Vlaanderen.”
Op sportief gebied wil Lendelede 
zich nog niet meten met b.v. buur 
Roeselare. “Dat is een club met de 
hele Knack-structuur achter zich, ook 
qua sponsoring, en een traditie van 
zeer vele jaren. Wij zijn slechts in 
1994 in vierde provinciale begonnen. 
Maar we richten onze blik eerder 
naar ploegen als Haasrode Leuven 
en Amigos Zoersel, die de stap gezet 
hebben en die toch helemaal niet 
worden weggespeeld. Ik denk dat 
we een mogelijke promotie zouden 
durven overwegen als daar – zoals 
indertijd bij de plannen van voorzitter 
Blauwblomme – de garantie wordt 
ingebouwd dat we geleidelijk aan 
zouden kunnen bouwen binnen de 
club. Ik denk dat we momenteel 
wel goed gestructureerd zijn, maar 
het is niet realistisch om ons te 
vergelijken met de echte profclubs.” 

Manager Etienne Willekens 
(Achel): “Komt er tijdig een nieuwe 

sportzaal?”
 
Manager Etienne Willekens 
beoordeelt de 12 zaalvoorwaarden. 
Hij komt tot volgende conclusie: 
IN ORDE voor voorwaarden 1, 2, 
8, 10 en 11. NIET IN ORDE voor 

Avoc Achel
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voorwaarden  3, 4, 5, 6, 7, 9 en 12.
 
Het financiële luik
a) Lonen: de spelers krijgen een 
vergoeding voor hun gemaakte kosten
b) RSZ: er zijn geen lonen, 
dus is er geen RSZ, er is dus 
ook geen bedrijfsvoorheffing
c) BTW: de club is BTW-plichtig zoals 
elke vereniging. Zeker elke vereniging, 
met een eigen clubhuis zoals Avoc.
 
Het sportieve luik
Etienne Willekens: “Bekijk mijn 
quotering (in orde/niet in orde) in 
verband met de zaalvoorwaarden. 
Anderzijds zouden we meer 
tribunecapaciteit moeten krijgen. 
De parking is verre van voldoende. 
De buurt klaagt nu al dat er te pas 
en te onpas overal wagens worden 
geparkeerd. Nog een probleem: 
het maken van tv-beelden. (lacht) 
Dat zou nu alleen kunnen vanop 
de scheidsrechterstoel. Een tv-
platform is nergens voorzien. Ik stel 
me de vraag of dit in onze zaal wel 
mogelijk is. De enige uitweg is de 
nieuwe sporthal. Die is beloofd, maar 
dat kan nog een (hele) tijd duren.”
 
Volgens de manager moet Achel op 
zoek naar een vijftal spelers. Etienne 
Willekens: “Het moeten jongens zijn 
met een meerwaarde. Het is niet de 
bedoeling te versterken in de breedte. 
Hoe en wie en wat?  Dat kunnen we nog 
niet zeggen. Ik wil geen onrust zaaien.”
 
Hoe evolueert de budgettaire 
toestand? “In de Liga A is er veel 
meer geld nodig: meer trainingsuren 
(zaalkost), duurdere arbitrage (tot 500 
euro per wedstrijd), ook de bijkomende 
kost van veel midweekwedstrijden. 
We hebben bovendien heel veel 
ploegen. Die moeten wellicht 
uitwijken naar een andere sporthal. 
Er zit nog een beetje rek op het 
budget, maar toch niet heel veel. “
 
Kan Achel in de Liga A een rol van 
betekenis spelen?  “Het verschil tussen 
de Liga A en B lijkt me zeer groot. Als 
je jaren in de Liga B piekt en daarna 
in de onderste regionen van de Liga 
A verzeilt, is dat erg moeilijk voor de 
supporters. Die zijn gewoon dat Achel 
zeer vaak wint en zelden verliest. Het 
seizoen is nog lang. Misschien spelen 
we kampioen. Dan hebben we even 
tijd om de juiste beslissing te nemen.” 
 

Vrouwen: “Drie stijgers 
naar Liga A”

 
Dit overzicht behelst de normale 
gang van zaken. Voor alle 
andere opties zal de nationale 
on tmoe t ingsveran twoorde l i j ke 
Julien Van Brusselen voorstellen 
voorleggen ter goedkeuring door 
de Raad van Bestuur KBVBV.
 
Vrouwen Liga A
Daler: De verliezer van play-off 3 
speelt een barrage met de derde 
gerangschikte van de Liga B. De 
winnaar neemt de plaats in Liga A in.
Opmerking: indien één van de eerste 
drie van Liga B vrouwen niet voldoet 
aan de voorwaarden om te spelen 
in Liga A vrouwen, wordt de barrage 
niet gespeeld en zal de verliezer 
van play-off 3 in Liga A spelen.
 
Vrouwen Liga B
Stijgers: de eerste gerangschikte 
van Liga B vrouwen (na in acht 
name van art. 3.6.1 van het nationaal 
competitiereglement), is vaste stijger 
naar Liga A vrouwen. De tweede 
gerangschikte van Liga B vrouwen 
(na in acht name van art. 3.6.1 van 
het nationaal competitiereglement), is 
bijkomende stijger naar Liga A vrouwen.
De derde gerangschikte van 
Liga B vrouwen (na in acht name 
van art. 3.6.1 van het nationaal 
competitiereglement), speelt de 
barrage met de verliezer van play-off 
3 van Liga A vrouwen. De winnaar 
neemt de plaats in Liga  A in. 
Opmerking:
- indien verschillende ploegen 
van de eerste drie niet voldoen 
aan de voorwaarden om te 
spelen in Liga A vrouwen, zal 
een voorstel van de nationale 
ontmoetingsverantwoordelijke, in 
samenspraak met de commissie Liga 
A vrouwen, voorgelegd worden aan 
de Raad van Bestuur van het KBVBV. 
 
Dalers: de laatste drie (na in acht 
name van art. 3.6.1 van het nationaal 
competitiereglement), zijn vaste dalers 
naar hun respectievelijke vleugel. 
Opmerking: bij het vrijkomen van 
een vrije plaats of plaatsen, nadat de 
voorziene stijgers vanuit de vleugels 
zijn ingevuld, behouden de vaste 
dalers hun plaats in Liga B vrouwen 
in volgorde van hun rangschikking 
bij het einde van het seizoen.

 

Licentievoorwaarden 
vrouwen Liga A 

 
Bij de vrouwen zijn er geen specifieke 
licentievoorwaarden van kracht. 
Er zijn wel vereisten/voorwaarden: 
voornamelijk wat betreft de zaal. 
De normen zijn vermeld in het 
homologatiereglement, beschreven 
op de site van het KBVBV en de VVB. 
Raadpleeg het reglement homologatie.
 
Bij een promotie dient de betrokken 
club rekening te houden met volgende 
engagementen, voorzien voor de Liga A 
 
1. Zaal met ingekleurde vloer
2. Verplicht gebruik van Data Volley 
Pro of DV4 & videosharing
3. Trainer en technisch kader 
dragen allen dezelfde kledij tijdens 
de wedstrijd voor het volledige 
seizoen
4. Verplicht filmen van alle 
wedstrijden
5. Verplicht spelen met genummerde 
T-shirts tijdens de voorbereiding
6. Opgelet: hogere financiële 
uitgaven voor buitenlandse 
speelsters dan in Liga B
7. Jaarlijks lidgeld Liga A
8. Verplicht gebruik van 
videosharing en E-score: kost 
ongeveer 900 euro
  

Hoe denken de 
kandidaat-stijgers 

hierover ?
Manager Ben De Herdt: “Stijgen. 

Niet als Mortsel, maar als Antwerp 
Ladies”

Ze stoppen ermee. Niet waar, ze 
doen nog verder. Ze degraderen 
vrijwillig. Nee, de huidige groep wil 
wel samen promoveren. Mortsel wil 
geen financiële risico’s nemen en 
dus stijgen ze niet naar de Liga A…
De cafétogen in de buurt van Mortsel 
konden alle geruchten niet meer de 
baas en dus trokken we rechtstreeks 
naar manager Ben De Herdt en 
we kregen een duidelijk antwoord.
“Omdat we in het lopende seizoen 
met ongeveer drie vierden nieuwe 
speelsters aantraden, was er beetje 
twijfel omtrent de resultaten, maar de 
chemie tussen de ploeg en trainster 
Cristina Moga was er. Het klikte. De 

Liga
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resultaten kwamen er, maar toen 
er in december gepolst werd naar 
de vraag of de speelstersgroep 
het zag zitten om te promoveren, 
kregen we 85% negatieve 
antwoorden. Met die cijfers trokken 
we naar het bestuur van Mortsel.
Moeilijk natuurlijk, want Mortsel zat 
volop in een nieuw jeugdproject, 
we hebben een reputatie qua 
jeugdopleiding want toppers zoals 
o.a. Pisani, De Brandt of Emile 
Rousseaux hebben allemaal ooit 
onze jeugd begeleid. We bleven ook 
nog verder gaan om in elke school op 
zoek te gaan naar talenten. We tellen 
intussen zo’n 400 leden (70% meisjes, 
30% jongens) en de doelstelling is 
nog altijd om geld en betere trainers 
te investeren in de jeugd. Dat wilden 
we allemaal niet laten verloren gaan.”
Wat de eerste ploeg betreft, was 
er ook nog het financiële en het 
organisatorische aspect. “We 
kennen bij Mortsel geen financiële 
problemen, maar we willen toch wel 
de nodige ademruimte behouden. 
Organisatorisch viel alles een beetje 
op het hoofd van vier, vijf personen, 
die daar bijna dagelijks mee bezig 
waren, naast hun job. Wij hebben daar 
ook uitgebreid over gecommuniceerd. 
Voor ons jeugdproject vonden wij 

het belangrijk dat er een mooie 
doorstroming kon aangeboden 
blijven en dus willen wij nog steeds 
met zes ploegen actief blijven in 
divisie, gewestelijke, provinciale. 
Want we steken daar tijd en energie 
in: minimum twee keer per week 
training, extra-trainers van buitenaf, 
extra-stages… We willen ook binnen 
de club de ervaring van een 60-jarig 
bestaan niet verloren laten gaan.”
Maar hoe moest het dan verder met 
de huidige eerste vrouwenploeg? 
“Daar werd uiteindelijk een oplossing 
voor gevonden via onze ‘grote broer’ 
in de regio Topvolley Antwerpen. 
Via een zgn “afsplitsing” wordt de 
vrouwenploeg die klaar is om de stap 
richting topsport te zetten bewust en 
in onderling overleg met Antwerpen 
uit onze club “getrokken” om onder 
de vlag van de CVBA-so Antwerp 
Volley Invest de toekomst tegemoet 
te gaan. De ploeg zou in eerste 
instantie wel het merendeel van haar 
thuiswestrijden nog in Mortsel in de 
sporthal aan de Drabstraat blijven 
spelen en bij toppers (events zoals 
“Topvolley Ladies Nights”) zou er ook 
uitgeweken worden naar de Arena 
in Deurne. Via dit nieuwe elan is 2/3 
van de huidige speelsters geneigd 
om te blijven. ‘Ik heb nog nooit een 

groep zo enthousiast weten trainen,’ 
vond trainster Cristina Moga, die in 
het ganse project betrokken blijft. 
De speelsters kregen bijgevolg 
‘carte blanche’ om kampioen te 
spelen en om te promoveren. 
De zgn. Antwerp Ladies zullen 
dus nog wel spelen in de schoot 
van Mortsel zeg maar, bij wie Alex 
Caremans de ervaren speelsters en 
de talentrijke jeugd zal begeleiden als 
T1. Maar onze huidige eerste ploeg 
zal dus onder de hoede van de CVBA-
so Antwerp Volley Invest komen staan 
en niet meer Mortsel VC heten, maar 
wel “Antwerp Ladies Volley Team”, 
met de bedoeling om dit “sexy” 
product te commercialiseren zoals 
ook de Yellow Tigers duidelijk goed 
gesmaakt werden in de nationale 
media de voorbije 2 zomers...

Secretaris Joost van Sas 
(Turnhout): “Nog koffiedik kijken”

Bij VST Lions  Groot-Turnhout is 
secretaris Joost van Sas en zijn 
bestuur er begin maart nog niet uit of 
de ploeg nu al dan niet de sprong naar 
hoogste afdeling zal wagen, hoewel 
ze aan de leiding prijkt in Liga B.
“Wat er ook gezegd wordt over een 
mogelijke weigering: het blijft bij ons 

Koninkelijke Mortsel Volleybal Club
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echt nog koffiedik kijken over onze 
toekomstige situatie met de eerste 
ploeg. Een overgang maakt het 
plaatje met de onkosten zeker iets 
groter. Ook bij de VVB hebben ze al 
gevraagd wat we zinnens zijn, maar 
de definitieve inschrijvingsdatum is 
nog twee maanden verwijderd. We 
hebben dus nog even de tijd om 
erover na te denken. Dat we een 
sterke ploeg hebben zal duidelijk zijn, 
gezien ons huidig klassement en het 
feit dat we ons opnieuw plaatsten voor 
de finale van de Beker van Antwerpen. 
Maar helaas kunnen we onze huidige 
speelsters ook nog niks melden. 
De onkosten in Liga A stijgen voor 
allerlei zaken. Wij spelen momenteel 
met vijf Nederlandse speelsters, 
maar de afstand van Eindhoven of 
Weert is kleiner dan die van b.v. 
Antwerpen. Ook voor buitenlandse 
speelsters moeten we dan een 
extra bedrag betalen, afhankelijk 
van de leeftijd, van de reeks waarin 
gespeeld wordt en van het feit of ze 
deel uitmaken van een nationale 
ploeg. We moeten een A-trainer 
hebben.  De verantwoordelijken van 
de bond en de damescommissie 
zouden zich eens moeten beraden 
over al die kleine onkosten, die zich 
opstapelen,” vindt Joost van Sas.
Maar wat zijn de mogelijke 
oplossingen? De ploeg laten 
overnemen? “Dat is een mogelijkheid 
zoals die zich bij Mortsel blijkbaar 
voordoet, maar onze dichtst bij zijnde 

PS: volgens de laatste geruchten haakt Riemst 
A af in de Liga A. De Limburgers spelen geen 
play-off 3, ook geen eventuele barrage. De 
competitieleiding wacht op de officiële bevestiging 
van de club. In geval Riemst A stopt, stijgen 
de eerste drie van de Liga B. Ereklasser Richa 
Michelbeke blijft dan present in de Liga A. 

club in Liga A is Amigos Zoersel.” 
Een fusie? “Wij zijn al een fusie van 
clubs uit Turnhout en Oud-Turnhout.” 
Spelen met de eigen jeugd? “Die is 
nog te jong om al in de eerste ploeg te 
spelen. Het enige wat we zeker weten, 
is dat onze jeugd niet de dupe mag zijn 
van een onverantwoorde promotie. 
Wij gaan niet alles financieel verhalen 
op onze sterke jeugdploegen.”
  
Manager Jo Santermans (As): “We 

versterken ons sowieso”
 
Manager Jo Santermans van Jaraco 
As: “Wij voldoen aan alle eisen om 
naar de Liga A te stijgen. Maar zo 
ver zijn we nog niet. De derde plaats 
is nog niet aan boord. We moeten 
in de eerstvolgende wedstrijden 
doorduwen. Op de derde plaats wacht 
ons nog een extra barrage tegen 
de verliezer van de 
barrage Michelbeke-
Riemst, de nummers 9 
en 10 in de huidige Liga 
A. Laat ons het vel van 
de beer niet verkopen 
voor hij geschoten is.”
Jo Santermans: 
“Bij promotie zullen 
we onze ploeg 
versterken. Dat doen 
we trouwens elk seizoen opnieuw. 
We hebben nood aan drie speelsters: 
een extra libero, een receptie-
hoek en een middenaanvalster.”
De kosten zullen stijgen? Jo 

Santermans: “Inderdaad, de 
inschrijving voor de Liga A is 435 
euro duurder dan voor de Liga B. 
Een transfer van een buitenlandse 
speelster vergt een bijkomende 
uitgave van 1.300 euro per case. In 
elk geval: ons budget blijft hetzelfde: 
idem voor de Liga A of de Liga B. 
Onze speelsters krijgen alleen een 
v e r p l a a t s i n g s v e r g o e d i n g . ”
Vreest As enkele afstraffingen in de 
Liga A? “Neen, de reeks verruimt tot 
twaalf ploegen. We hopen een ploeg 
samen te stellen die voor plaats 7 tot en 
met 10 mee doet. We zijn voortdurend 
op zoek naar kwaliteit, ook in het geval 
dat we niet promoveren. Dan zullen 
we toch investeren. Dan doen we in 
2017 een nieuwe gooi naar de Liga A.”
 

Tekst: Leo Peeters/Marcel Coppens
Foto’s: Achel/As/Mortsel….

Liga

Jaraco As



11Volley Magazine is een uitgave van de Vlaamse Volleybalbond vzw

Kalender play-offs vrouwen Liga A

12 maart: 20u30 Kieldrecht – Oudegem en Charleroi – VDK Gent
16 maart: 20u30 VDK Gent – Kieldrecht
17 maart: Oudegem – Charleroi
19 maart: 20u30 Kieldrecht – Charleroi
20 maart: 18u00 Oudegem – VDK Gent
6 april: Charleroi – Kieldrecht en VDK Gent – Oudegem
9 april: 20u30 Kieldrecht – VDK Gent en Charleroi – Oudegem
16 april: 18u Oudegem – Kieldrecht; 20u30 VDK Gent – Charleroi

Kalender play-offs mannen Liga A

8-9-10/03/2016 Prefaxis Menen - Volley Lindemans Asse-Lennik
 Topvolley Calant Antwerpen - Knack Roeselare
12-13/03/2016 Volley Lindemans Asse-Lennik - VDK Gent Heren
 Knack Roeselare - Prefaxis Menen
 Noliko Maaseik - Topvolley Calant Antwerpen
15-16-17/03/2016  VDK Gent Heren - Noliko Maaseik
19-20/03/2016 VDK Gent Heren - Topvolley Calant Antwerpen
22-23-24/03/2016  Topvolley Calant Antwerpen - Volley Lindemans Asse-Lennik
 Knack Roeselare - Noliko Maaseik
 Prefaxis Menen - VDK Gent Heren
27/03/2016 Volley Lindemans Asse-Lennik - Knack Roeselare
 Noliko Maaseik - Prefaxis Menen
05-06-07/04/2016 Volley Lindemans Asse-Lennik - Noliko Maaseik
  VDK Gent Heren - Knack Roeselare
 Prefaxis Menen - Topvolley Calant Antwerpen
09-10/04/2016 Noliko Maaseik - Volley Lindemans Asse-Lennik
 Knack Roeselare - VDK Gent Heren
 Topvolley Calant Antwerpen - Prefaxis Menen
12-13-14/04/2016 Volley Lindemans Asse-Lennik - Topvolley Calant Antwerpen
 Noliko Maaseik - Knack Roeselare
 VDK Gent Heren - Prefaxis Menen
16/04/2016 Knack Roeselare - Volley Lindemans Asse-Lennik
 Prefaxis Menen - Noliko Maaseik
 Topvolley Calant Antwerpen - VDK Gent Heren
19-20-21/04/2016 Volley Lindemans Asse-Lennik - Prefaxis Menen
 Knack Roeselare - Topvolley Calant Antwerpen
 Noliko Maaseik - VDK Gent Heren
23-24/04/2016 VDK Gent Heren - Volley Lindemans Asse-Lennik
 Prefaxis Menen - Knack Roeselare

 Topvolley Calant Antwerpen - Noliko Maaseik

Zij steunen topvolley in België
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Champions League: 
Van de Voorde mvp

 
Niet Asse-Lennik, maar Trentino kon 
zich via 2-3 op 17 februari in Maaseik 
en 3-0 in eigen huis kwalificeren voor 
de Final 6 van de Champions League. 
“We staan na één seizoen afwezigheid 
weer bij de beste zeven teams - het 
Poolse Rzeszow organiseert de 
Final 4, nvdr. - van het continent. 
In tegenstelling tot 
de eerste wedstrijd 
kon Asse-Lennik 
ons geen pijn doen”, 
luidde het na afloop 
van de wedstrijd 
in het Pala Trento. 
De vlotte kwalificatie 
was mee te danken 
aan onze landgenoot 
Simon Van de Voorde. 
Hij werd uitgeroepen 
tot mvp (most valuable 
player) met zeven 
bloks en vijf aanvallen: 
een rendement van 71 
procent. Hij kreeg alle 
steun van de andere 
centrale aanvaller 
Solé, spelverdeler 
Gianelli, receptie-hoek 
Urnaut, hardhitter 
Nelli en libero Colaci. 
De eerste set liep 
over 11-6, 19-15 en 
24-17. Andringa en 
Overbeeke boden 

Roeselare en Menen in halve finales Europese bekers

West-Vlaanderen dubbel boven

Het Belgische topvolleybal bij de mannen heeft nog twee ijzers in het 

vuur in de Europese competities. In de Champions League legde 

Asse-Lennik een schitterend parcours af. Tot in de Final 12. Maar de 

Italiaanse horde die Trentino heet, kon niet worden genomen. Zo is 

het West-Vlaanderen dubbel boven: Roeselare is doorgestoten tot 

de halve finale van de CEV Cup. De buren van Menen staan in de 

halve finale van de Challenge Cup. Er zit wellicht nog meer in de pijp.

meer weerwerk tot 8-7 in de tweede 
beurt. En de Pajotten kwamen na 19-
13 fors tot 23-23 terug. Urnaut sleepte 
echter de kastanjes uit het vuur voor 
de Italianen. Bij 17-15 in de laatste set 
velden drie opeenvolgende Pajotse 
fouten het vonnis. Langs 23-18 stond 
de deur naar 3-0 plots wijd open. 
Coach Stoytchev (Trentino): “Zonder 
kapitein Lanza en topvedette Tzourits 
was onze situatie niet zo gemakkelijk. 
Ons blok (13 stuks) gaf de doorslag. 

We staan verdiend in de Final 6.” 
 
Coach Johan Devoghel van Asse-
Lennik: “Ik liet tegen Roeselare (1-
3) basisspelers Baetens, Andringa 
en Overbeeke rusten. Ik was heel 
tevreden over de prestatie van de 
jonge Lou Kindt, maar niet over onze 
ploegprestatie. We waren niet goed 
genoeg. Onze reeks van 16 zeges 
op rij in de Ethias League werd 
afgebroken. Ik hoopte in Trentino, 

Knack Roeselare
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gezien de omstandigheden (Lanza 
en Tzourits afwezig) nog te stunten. 
Niet dus. Achteraf blijft het jammer dat 
we thuis (in Maaseik) niet wonnen. 
Dan hadden we een grotere kans 
om door te stoten. Anderzijds, met 
een stek in de Final 12, verlaten we 
de Europese scène met geheven 
hoofd. Een ticket voor de laatste zes 
zou helemaal fantastisch geweest 
zijn. We hebben nu een ander doel. 
Ik leg de volle focus op de play-offs.” 
 

CEV Cup: 
Roeselare wipt Teruel

 
Roeselare rolde in de kwartfinale 
heen bij het Spaanse CAI Teruel (1-
3) al de loper uit naar de halve finale. 
Voor een goed begrip: Roeselare 
kwam uit in de Champions League. 
In de groepsfase was Belchatow (Pol) 
twee keer te sterk. Maar de Belgische 
kampioen haalde het twee keer tegen 
Liberec (Tsj.) en ook in de slotmatch, 
in Schiervelde, tegen Civitanova, het 
vroegere Macerata (Ita). Bij de ‘beste 
derdes’ mocht Roeselare aanzetten 
in de Challenge Round van de CEV 
Cup. Het lot zorgde voor een gunstige 
tegenstander: CAI Teruel (Spa). 
“Na twee sets hadden we het ticket 
voor de halve finale op zak,” aldus p.r. 
Johan Eeckhout. “Alleen in de eerste 
set kon Teruel de druk aanzwengelen 
via de harde aanvallen van de kleine 
Ruiz (1m77). Bij 22-22 gaf de 20-jarige 
Arno Van de Velde de Spaanse furie 
de genadeslag via de blokkering.”
De Belgische bekerwinnaar ging 
hard door in de tweede set. Getuige 
tussenstanden als 16-8 en 21-10. 
Pieter Coolman kreeg wel de volle 
grip op Ruiz. Zo zat de tweede 
set er snel op. Johan Eeckhout: 
“Coach Rousseaux bracht dan 
vijf nieuwe spelers in: D’Hulst, 
Paulides, Sanderson, Van Hirtum en 
Orczyk. Ook zij speelden heel sterk: 
solide service, perfecte blokkering, 
sterke verdediging. De Pool Piotr 
Orczyk scoorde tegen 88 procent.”
 
De comfortabele 3-0 zorgde voor 
een lekker sfeertje. Assistent-
coach Steven Vanmedegael: “De 
eerste set etaleerde een hoog 
niveau. Daarna gingen de kopjes 
bij Teruel naar beneden. Onze vijf 
wisselspelers breiden knap een 
vervolg aan onze demonstratie. 
‘One team, one family’: onze 
slogan werd helemaal bewaarheid.”

 
Challenge Cup: 

Menen en Lecat door, 
Kieldrecht out

 
In de Challenge Cup is Prefaxis Menen 
geplaatst voor de halve finale. Na 0-3 
bij de Franse middenmoter Asul Lyon 
Métropole werd in eigen zaal met 3-0 
gewonnen. Jonas Kvalen (14 ptn., 60 
proc.) en Jelle Sinnesael (10 ptn, 80 
procent) waren de betere afwerkers. 
In de halve finale stuit Menen op het 
Russische Fakel Novy Urengoy, een 
club in West-Siberië. Urengoy versloeg 
Kharkiv (Oek.) twee keer met 3-0.
De andere halve finale wordt gespeeld 
door Benfica Lissabon (Por) tegen 
Verona (Ita). Eén Belg extra zit in de 
halve finale. Het gaat om François 
Lecat, die met Verona (Ita) het 
Franse Sète van Marien Moreau (ex-
Antwerpen) in de kwartfinale versloeg.
“Voor onze jongeren was de 
confrontatie met Bursa een leerrijke 
ervaring,” weet Kris Van Snick over 
zijn Kieldrechtse ploeg. “Een goed 
figuur slaan, was de opdracht en die 
werd in Turkije eigenlijk beter vervuld 
dan thuis, toen we geteisterd werden 
door een schitterende Braziliaanse 
opposite en een spelverdeelster 
die haar gelijke niet heeft in Europa 
(Frauke Dirickx). Bursa staat vijfde 
in de sterke Turkse competitie, 
heeft schitterende accommodatie, 

Frauke heeft het daar best naar haar 
zin en hebben voor hun Europese 
bekermatchen zelfs een extra-
middenspeelster op overschot, die in 
de eigen competitie niet mag meedoen.
Maar onze ‘youngsters’ krijg je toch 
niet snel van de wijs. In de vorige 
ronde in Neuchâtel gaven ze een 2-0 
voorsprong prijs, ze stonden in de 
tiebreak 13-8 achter en wonnen toch 
nog de wedstrijd. Als we dit seizoen 
weer kampioen spelen, willen we 
beslist meedoen in de Champions 
League, op voorwaarde dat we dat 
voor eigen publiek kunnen doen. 
Nu is de zaal nog te laag (zelfs voor 
CEV Cup), maar Beveren bouwt 
een compleet nieuwe zaal met 
o.a. 1000 zitjes, waarin we hopelijk 
in 2017 reeds kunnen spelen.”

Belgische ploegen in de halve 
finales Europese bekers:
15 maart: 20u30 Knack Roeselare – 
Recycling Berlin
16 maart: 19u00 Urengoy – Prefaxis 
Menen
19 maart: 18u30 Recycling Berlin – 
Knack Roeselare
20 maart: 15u30 Prefaxis Menen – 
Urengoy

Tekst: Leo Peeters/Marcel Coppens
Foto’s: Bart Vandenbroucke

Prefaxis Menen
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Kish Island Open
Het allereerste open toernooi van 
de World Tour voor mannen ging dit 
jaar door van 15 tot 19 februari in het 
Iraanse Kish Island. Na drie maanden 
indoortraining was het voor Dries 
Koekelkoren en Tom Van Walle even 
aanpassen. Via een derde plaats in 
hun poule konden ze toch doorstoten 
naar de eerste ronde waar het derde 
geplaatste Italiaanse broederpaar 
Ingrosso hun tegenstander was. 
Onze landgenoten konden hun 
niveau serieus opkrikken en via een 
2 - 0 zege met setstanden 21-12, 22-
20 werd de tweede ronde bereikt. 
Hier werden ze na sterk verweer 
uitgeschakeld door  het Duitse eerste 
reekshoofd Böckermann - Flügggen. 
Het werd tweemaal 21-19. Het 
podium zag er uiteindelijk als volgt uit :                             
1. Jefferson - Cherif (QAT)   
2. Stoyanovskiy - Yarzutkin (RUS)  
3. Losiak - Kantor (POL)

Maceio Open
Koekelkoren - Van Walle namen niet 
deel aan dit toernooi in Brazilië dat 
doorging van  23 tot 28 februari. Het 
was een Open toernooi zowel voor 
vrouwen als mannen en hier  waren 
wel reeds vele topteams aanwezig 
. We kregen volgende podia: 
Bij de vrouwen : 1. Duda - Elize Maia 
(BRA); 2. Meppelink - Van Iersel 
(NED); 3. Agatha - Barbara (BRA). Bij 
de mannen :  1. Dalhauser - Lucena 
(USA);   2. Evandro - Pedro Solberg 
(BRA); 3. Guto - Saymon (BRA).

Tom en Dries naar Copacabana

Neen, dit is geen half jaar te vroeg, maar Tom Van Walle en Dries Koekelkoren 

vertrokken naar het Grand Slam beachtoernooi in Rio, waar ze op het 

vermaarde strand van Copacabana hun wedstrijden zullen spelen. Het wordt 

een bijzonder zwaar toernooi met vele topploegen aan de start. En voor de 

organisatoren is het toernooi een test-event in het vooruitzicht van de Spelen. 

Een week later spelen de Belgische kampioenen de Open in Victoria (Brazilië).

Onze Belgen in het buitenland

Polen
* Bram Van den Dries is normalerwijze 
out voor de rest van het seizoen en 
zal dus niet meer voor Olsztyn in actie 
komen. Bij hem werd een botbreuk 
gefixeerd en werd tevens een 
aangegroeid stuk bot weggenomen.

* In de reguliere competitie staat 
Kedzierzyn- Közle van Sam Deroo 
na 20 van de 26 wedstrijden met 53 
pt aan de leiding voor Gdansk en 
Belchatow met 41 pt. Gdansk heeft 
wel een wedstrijd minder gespeeld. 
Rzeszow is vierde met 40 pt. 
Bydgoszcz van Kevin Klinkenberg 
volgt op een tiende plaats met 22 pt.  

Frankrijk
*Bij de mannen staat Sète in liga A 
na 20 wedstrijden met 47 pt aan de 
leiding voor Tours van Vital Heynen 
met 44 pt.  Beauvais van Gert 
Van Walle is aan een inhaalrace 
bezig. Met 22 pt staat Beauvais 
nog wel atijd op een derde laatste 
plaats, 4 pt achter Lyon en Cannes. 

* Bij de vrouwen worden we regelmatig 
geconfronteerd met verrassende 
uitslagen. Zo ging St.-Raphael van 
Liesbet Vindevoghel zowel bij 
Béziers als Cannes , de huidige nrs 1 
en 2 winnen met 3 - 2 maar verloor wel 
thuis tegen de derde laatste. Na 17 
wedstrijden ziet de stand er als volgt 
uit : 1. Cannes 41 pt;  2. Béziers 40 
pt;  3. Mulhouse 38 pt. Paris St.-Cloud 

Dries Koekelkoren - Kish island open
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van coach Morand en Nina Coolman, 
Maud Catry en Aziliz Divoux heeft 
de rol gelost en volgt op een vierde 
plaats met 35 pt. St.-Raphael van 
Liesbet Vindevoghel staat op een 
gedeelde zesde plaats met 24 pt 
en Nantes van Els Vandesteene 
en Angie Bland (eindelijk terug!) 
staat achtste met 22 pt maar heeft 
wel een wedstrijd minder gespeeld.

Italië
* Bij de vrouwen staat in liga A na 
20 wedstrijden Conegliano met 49 pt 
aan de leiding. Modena van Laura 
Heyrman volgt op de vijfde plaats 
met 37 pt,  Bergamo van Freya 
Aelbrecht volgt met 32 pt op een 
zevende plaats, Arsizio van Hélène 
Rousseaux met 25 pt op een achtste 
plaats en Montichiari van Dominika 
Sobolska met 23 pt op een negende 
plaats. Modena en Bergamo hebben 
wel een wedstrijd minder gespeeld.

* Bij de mannen liggen een speeldag 
voor het einde van de reguliere 
competitie de posities zo goed als 
vast. Civitanova is met 56 pt al 
zeker van de eerste plaats voor 
Modena, dat na het behalen van de 
beker een serieuze inzinking kende 
met thuisnederlagen tegen zowel 
Civitanova als Trentino. Trentino van 

Simon Van de Voorde is met 47 
pt nu al zeker van de derde plaats. 
Verona van François Lecat, dat  41 
pt heeft en nog een  thuiswedstrijd  
tegen Monza voor de boeg heeft, 
wordt normalerwijze vierde. Monza 
van Pieter Verhees en Tomas 
Rousseaux  zal zich moeten tevreden 
stellen met een negende plaats en is 
dus uitgeschakeld voor de play offs.

Turkije
Na 18 speeldagen staat in Turkije bij 
de vrouwen Fenerbahce met 49 pt 
aan de leiding voor Vakifbank met 
47 pt. Galatasaray van Charlotte 
Leys volgt met 40 pt, samen met 
Eczacibasi, op een derde plaats. 
Bursa van Frauke Dirickx staat 
met 29 pt op een vijfde plaats.

Duitsland
Na 22 wedstrijden staat Allianz 
Stuttgart van Kaja Grobelna  met 
47 pt op een derde plaats. Dresdner 
SC staat eerste met 54 pt en 
Schweriner SC tweede met 52 pt.

Brazilië
Na 21 wedstrijden staat Lise Van 
Hecke met Volei Nestle op een 
derde plaats in de Superliga met 47 
pt. Rexona Ades staat eerste met 57 
pt en Praia Clube tweede met 51 pt. 

Lise scoorde in de 19 wedstrijden 
waarin zij meespeelde 159 aanvallen 
op 401 en lukte 32 kill bloks

Roeselare en Menen in Europese 
halve finales

Champions League
Bij de mannen zullen in Krakau naast 
organisator Rzeszow  de winnaars 
van  Belgorod - Trentino, Zenit Kazan 
- Belchatow en Civitanova - Halkbank 
Ankara deelnemen aan de Final Four.

Bij de vrouwen zullen in Montichiari,  
naast organisator Casalmaggiore, de 
winnaars van Vakifbank Istanboel - 
Volero Zurich, Fenerbahce Istanboel 
- Dinamo Moskou en Dinamo Kazan 
- Piacenza de Final Four spelen.

CEV Cup
Bij de vrouwen namen Galatasaray, 
Schweriner SC en Dinamo Krasnodar 
in de Challenge round vlot via 
twee overwinningen de maat van 
respectievelijk Impel Wroclaw, Volei 
Alba Blaj en Allianz Stuttgart. Enkel 
in de wedtrijd tussen Novara en 
Azeryol Baku moest een golden set 
uitsluitsel brengen.  Deze werd met 
13 - 15 gewonnen door de ploeg 
uit Azerbeidjan. In de halve finale 
speelt Galatasaray tegen Schweriner 

Aanval Simon Van de Voorde - Trentino
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SC en  Krasnodar tegen Baku.

Bij de mannen krijgen we volgende 
halve finales : Dinamo Moskou - 
Gazprom Surgut en Knack Roeselare - 
Berlin. Om door te stoten naar de halve 
finale hadden zowel Dinamo Moskou 
als Berlin een golden set nodig.

Challenge Cup
Bij de vrouwen speelt Bursa van 
Frauke Dirickx, nadat het in de 
kwartfinale onze landskampioen 
Kieldrecht uitschakelde, de halve 
finale tegen Bucuresti. In de andere 
halve finale speelt Odintsovo, dat 
Paris St Cloud van Nina Coolman, 
Maud Catry en Aziliz Divoux 
uitschakelde, tegen Trabzon. 

Bij de mannen moet Prefaxis 
Menen het opnemen tegen het 
Russische Fakel Urengoy. De 
andere halve finale is Benfica 
Lissabon - Calzedonia Verona.

World news
* De Italiaanse beker werd gewonnen 
door Modena. In de finale kreeg 

Trentino van Simon Van de Voorde 
geen schijn van kans. Het werd 3 
- 0 met setstanden 25-19, 25-22, 
25-13. Perfect aangespeeld door 
de Braziliaanse spelverdeler van 
Modena Mossa de Rezende waren 
Earvin N’Gapeth met 14 op 18 en 
opposite Luca Vettori met 17 op 27 

praktisch onstopbaar. Bij 
Trentino scoorde Simon  4 
op 5 in aanval en hij lukte 
1 kill blok. In de halve finale 
had Trentino Civitanova 
uitgeschakeld met 3 - 2. 
Het weekend daarop ging 
Trentino in de competitie wel 
met 2 - 3 winnen bij Modena.

* Tien vrouwenteams 
spelen in de Nederlandse 
eredivisie. Na afloop van 
de reguliere competitie 
stond Sneek met 47 pt aan 
de leiding voor Sliedrecht 
met 41 pt en Coolen-
Alterno met 38 pt. Bij de 
mannen spelen twaalf 
teams in de eredivisie. 
Hier is Abiant Lycurgus op 
de voorlaatste speeldag 
met 60 pt reeds zeker van 
de eerste plaats. De strijd 
voor plaats twee is nog 
onbeslist want Landstede 
heeft 52 pt en Orion 51 pt, 
maar dit team heeft wel een 
wedstrijd minder gespeeld.

* De Final Four voor de 
Nederlandse beker werd op 

20 en 21 februari zowel voor mannen 
als vrouwen georganiseerd in Almere. 
Bij de vrouwen won Eurosped TVT 
uit Almelo de finale met 3 - 1 tegen 
streekgenoot Springendal-Set-Up 
65 uit Ootmarsum. Bij de mannen 
veroverde Abiant Lycurgus voor 
het eerst de beker door eveneens 
met 3 - 1 de maat te nemen van de 
vorige bekerwinnaar Landstede.

* Kaja Grobelna slaaagde er in 
Mannheim niet in met Stuttgart 
de Duitse beker te veroveren. De 
finale werd met 3 - 2 verloren tegen 
Dresdner SC. Bij de mannen won 
Berlin vlot met 3 - 0 tegen Buhl.

*Het Afrikaans olympisch 
kwalificatietoernooi voor vrouwen 

werd gespeeld  in Yaounde. In de 
halve finales versloeg Kameroen 
Algerije met 3 - 0 en won Egypte 
met 3 - 2 tegen Kenia. Deze laatste 
wedstrijd was wel een thriller van 
formaat. Egypte maakte hier een 2 - 0 
achterstand goed en won de vijfde set 
met 19 -17. De strijd voor het brons, dat 
nog recht gaf op een herkansing voor 
Rio einde mei, werd door Kenia met 
3 - 0 gewonnen. De finale, waarvan 
de winnaar dus rechtstreeks naar 
Rio ging, werd beslist in de vijfde set. 
Deze werd door het gastland met 15 - 
7 gewonnen. Kenia en Egypte spelen 
nu einde mei samen met Puerto 
Rico en Colombië voor het laatste 
ticket voor Rio. Dit toernooi gaat van 
20 tot 22 mei door in Puerto Rico.

* In zaalvolleybal is Iran de laatste 
jaren doorgestoten naar de wereldtop. 
Nu wil dit land  een serieuze 
inspanning leveren om hetzelfde te 
bereiken in het beach volleybal. De 
Braziliaan Luciano Barbosa werd  
aangetrokken als trainer om hun beste 
spelers te trainen en te begeleiden.

* De finale van groep 1 van de World 
Grand Prix zal in Bangkok doorgaan 
van 6 tot 10 juli. Deze van groep 
1 van de World League wordt van 
13 tot 17 juli georganiseerd door 
Polen, locatie nog later te bepalen.

* Smashvolley is de nieuwe hype 
en een vervanger voor netbal op 
school. Het is leuker, actiever en 
sportspecifieker dan netbal. De nadruk 
ligt op aanval, het meest spectaculaire 
onderdeel van volleybal. Om een 
instructievideo te zien kan je surfen 
naar de website www.volleyvvb.be

Tekst: Fernand Walder
Foto’s:  CEV, FIVB

Frauke Dirickx - Bursa
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“Ik zou graag een afscheid in 
schoonheid willen nemen,” weet 
Joël Banks, die einde juni afscheid 
neemt van de Topvolleyschool en 
die in Slovenië dus officieel aan 
zijn laatste toernooi bezig is met 
‘Belgium’, met Kris Eyckmans 
als zijn assistent en opvolger.
“Wij zitten in een reeks zonder 
toplanden, maar uit ervaring weten 
we natuurlijk ook dat dit geen garantie 
is om ons te plaatsen. Gastland 
Slovenië won op het recente EK 
seniores niet alleen zilver, ook bij de 
jeugd beschikken ze over een ploeg 
met een sterke blok-defense en 
meer dan één oplossing in aanval. 
Finland is gewoonlijk tactisch sterk 
en Oekraïne is meestal fysiek erg 
sterk. Het is dus moeilijk te bepalen 
in deze reeks welke de sleutelmatch 
wordt. Dat kan zowel de wedstrijd 
tegen Slovenië of die tegen Oekraïne 
worden. Ik leg de focus dus eerder 
op ons eigen team en we bekijken 
het wedstrijd per wedstrijd.”
Natuurlijk wil Joël zich liefst 
rechtstreeks plaatsen. “Want een 
derde ronde was in het verleden 
soms moeilijker dan een tweede 
ronde. De meeste spelers van onze 
kern zijn intussen ook verspreid over 
verschillende clubs en ze hebben de 
ervaring van matchen op een hoger 
niveau, maar we hebben slechts 
een tiental dagen om ons samen 
voor te bereiden. In de generatie 
spelers geboren in 1997/98 reken 
ik dus op de ervaring van Konings 
(Roeselare), Kindt (Lennik), Simon 

EK-kwalificatierondes voor juniores

Joël Banks wil een afscheid in 
schoonheid

Eind maart/begin april doen onze junioresteams mee aan de EK-

kwalificatietoernooien in Bröndby (meisjes U19) en Nova Gorica (jongens U20). 

De winnaars zijn automatisch geplaatst voor het EK, de ploegen die tweede 

eindigen kunnen zich nog plaatsen via een derde ronde van 7 tot 10 juli 

deze zomer. Maar zo ver willen de twee teamcoaches het niet laten komen.

Peeters, Malisse, Lemant (Haasrode), 
Engelsenschilt (Gent), Menno Van de 
Velde, Duwaerts (Booischot), Bjarne 
Van de Velde (Puurs), Hofmans 
(Guibertin) en enkele spelers uit 
de Liga B-kern,” hoopt Banks.

Programma Belgen: 1 april: 15u 
Finland; 2 april: 18u Slovenië; 3 
april: 15u Oekraïne.

Fien Callens: “Tussen examens en 
play-offs”

Bij de meisjes geboren in 1998/99 staat 
coach Fien Callens voor een nieuwe 
lichting speelsters, die ze echter 
allemaal reeds drie of vier jaar kent.
“Het is een combinatie van meisjes uit 

de Liga B-ploeg, die ik zelf coach, en 
de jongeren uit het Kieldrecht-project. 
Voor die laatste meisjes wordt het 
wel een uitdaging om op het juiste 
moment in conditie te zitten, terwijl ze 
tot 21 maart nog vervroegde examens 
hebben op school en tegelijkertijd met 
Kieldrecht in volle play-offs zitten. Wij 
hebben tien dagen om er één groep 
van te maken en we kunnen voor 
een stage naar Italië, waar we drie 
oefenmatchen kunnen spelen. Dat 
zou moeten volstaan voor een groep 
met veel individueel talent, maar 
het blijft natuurlijk een ploegsport.”
Dat ze op papier gediend werd door 
het lot wil Fien zeker niet met zo 
veel woorden gezegd hebben. “We 
ontsnappen weliswaar aan een 
reeks waarin toplanden als Italië of 
Duitsland zitten, maar de ploegen 
uit organiserend land Denemarken, 
Oostenrijk of Tsjechië bezitten 
minstens een niveau waarmee ze 
goed zouden mee kunnen in Liga B 
of zelfs onderaan Liga A. Ik reken 
echter wel op een eerste plaats, in 
het slechtste geval op een tweede 
plaats, maar ik wil absoluut niet derde 
of vierde eindigen met deze groep, 
die toch tot meer in staat moet zijn,” 
weet een gemotiveerde Fien Callens.

Programma Belgen: 31 maart 16u30 
Oostenrijk; 1 april 19u Denemarken; 
2 april 17u30 Tsjechië.

Tekst: Marcel Coppens
Foto’s: Bart Vandenbroucke

Joel Banks
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“Wij zijn vrij laat naar ginder 
gevlogen: zondagochtend 
vertrekken en dinsdag 
de kwalificaties spelen. 
Maar dat heeft met onze 
budgettaire mogelijkheden 
te maken en met afspraken 
met onze sponsor Argex,” 
weet Dries, die part-time 
werknemer is bij die firma, 
terwijl Tom gehuisvest 
zit op een appartement 
van de sponsor in Temse.
“Terwijl het bij ons ongeveer 
vriest, staat er 31° op de 
thermometer in Rio, waar 
echter de laatste dagen ook 
veel regen gevallen is. Dat 
wordt sowieso aanpassen. 
Bovendien zit de ganse 
wereldtop in Rio. Wie al 
zeker is van een plaats op 
de Spelen, doet dit seizoen alleen 
nog mee aan de Majortoernooien 
en de Grand Slams. We moeten 
dus twee wedstrijden winnen in 
de kwalificaties met rechtstreekse 
uitschakeling om de hoofdtabel te 
halen en dat wordt al razend moeilijk, 
want qua ranking staan we ongeveer 
halverwege de kwalificatiespelers. 
Tot hiertoe zijn we in Grand Slams 
nog niet doorheen de kwalificaties 
geraakt. Dat wordt dus ons eerste 
doel. Want in de hoofdtabel krijgen 
we dan minstens drie wedstrijden 
en wordt ons hotel terugbetaald.
Zijn we snel geëlimineerd in Rio, 
dan kunnen we een week later 
nog terecht in het Open van 

Dries en Tom mikken op beachseizoen in juni

“De hoofdtabel halen in Grand 
Slams”

Als je dit leest, zitten de Belgische beachkampioenen Dries Koekelkoren en Tom 

Van Walle op het bekende strand van Copacabana. Niet om er een caiperinha 

te drinken en in een luie zetel  te kijken naar het mooie vrouwvolk, maar om te 

trachten in de hoofdtabel te geraken van het Grand Slamtoernooi van Rio. De ganse 

wereldtop is present, alleen scheidsrechters voor de Olympische Spelen zitten op 

de stoel en dus is dit toernooi een ‘test-event’ voor de Spelen in augustus 2016.

Victoria, op twee uur vliegen van 
Copacabana. Ook zwaar bezet, maar 
we moeten er wel de hoofdtabel 
halen,” weet het Vlaamse duo.
Over het openingstoernooi van het 
seizoen in Kish Island (Iran) zijn ze 
niet ontevreden. “We hebben er met 
onze 11de plaats 240 punten gehaald 
en onze rechtstreekse concurrenten 
verder achter ons gelaten, want 
de meesten deden mee in het 
zwaarbezette toernooi van Marseille. 
Het was in Iran spelen in een heel 
mooi complex, want ze willen daar 
beachvolley stevig promoten. Eén 
discussiepunt: vrouwen werd er de 
toegang geweigerd. Maar blijkbaar 
lieten die zich niet doen en ze vonden 
een dakterras van waaruit ze een mooi 

overzicht hadden op het toernooi.”
Wat staat er nog op hun agenda 
dit jaar? “Na Brazilië zijn we 
één week thuis en trekken dan 
via Doha naar twee Chinese 
toernooien: drie keer een Open 
toernooi en dus minder zware 
bezetting. Wij willen er vooral 
nog meer matchritme opdoen, 
want we hebben in de winter in 
Schaffen goed getraind, onze 
mindere punten bijgeschaafd en 
we staan ook onder begeleiding 
van Koen Embrechts, bij wie we 
kracht en fysiek opbouwden. 
Want het hoogtepunt van ons 
seizoen zou in juni moeten liggen: 
het EK en de Continental Cup 
in Stavanger, waar een kleine 
mogelijkheid ligt om toch nog aan 
de Spelen te kunnen deelnemen. 
Vraag is nog wel wie ons in die 

Cup voor landenteams zal vergezellen 
als tweede ploeg: Douwen-
Adriaensen of Urnaut-Deroey, 
maar dat zijn zorgen voor later.”
Intussen zijn ze ook in Vilvoorde 
begonnen met de voorbereidingen 
om beachvelden aan te leggen. “Alles 
lijkt er in een stroomversnelling te 
komen, zodat het mogelijk wordt 
om een heel jaar door te trainen en 
om ook op een degelijke manier 
te starten met jeugdselecties 
om de opvolging te verzekeren.”

Tekst: Marcel Coppens
Foto: Bart Vandenbroucke

Tom en Dries
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Zogezegd

* Spelverdeelster Frauke Dirickx, meer dan positief 
over haar volley-collega Freya Aelbrecht. “Zoals Freya 
is, zo is er maar één. Aan haar kan je niet zien of ze 
goed of slecht bezig is. Evenmin of het eerste punt 
wordt gespeeld of het laatste. Iedere bal is voor haar 
als een matchbal. Freya is er zo’n eentje die nooit het 
hoofd laat hangen. Van goudwaarde voor de ploeg!” 

* Valérie Courtois: “De libero-job is wat ondankbaar 
en wordt door de buitenwereld al 
eens negatief benaderd. Ploegmaats 
daarentegen weten beter, maar het 
publiek durft het aandeel van de libero 
vaak vergeten. ‘De één zijn dood is de 
ander zijn brood’ zegt Courtois (zus van 
Rode Duivel Thibaut). Zo werkt het bij 
de libero’s. De postjes zijn schaars. De 
voorbije zomer kwamen maar drie 
plaatsen vrij in Europa. Die waren dan 
ook binnen de kortste keren bezet.” 

* Valérie: “Er zat niets anders op dan 
geduld uit te oefenen. Ondertussen 
trainde ik bij verschillende clubs in 
België. Waarom de libero’s niet gewild 
zijn op de transfermarkt? De meeste 
aanvallen beginnen bij een goede 
receptie van de libero, maar toch gaat 
het grootste deel van het budget naar 
aanvallers. Zij gaan ook met het applaus 
lopen. Misschien moet ik mijn diploma 
van bio-ingenieur toch uit de lade halen.” 

* “Voor velen komt het misschien aan als een 
verrassing”, vertelt Dominique Baeyens. “Maar 
ik had de beslissing om eind dit jaar te stoppen al 
vorige zomer genomen. Het heeft dus niets te maken 
het feit dat we ons niet hebben gekwalificeerd voor 
de Olympische Spelen. Om persoonlijke redenen 
kap ik ermee als bondscoach. Ik heb gemerkt dat 
een bondscoach een beperkte houdbaarheidsdatum 
heeft. En na vier jaar is de mijne verstreken.” 

* Een vraagje aan Minister van Sport, Philippe 
Muyters (Sport/Voetbalmagazine). Hoe is het 
momenteel gesteld bij de trainersopleidingen? “Daar 
wordt vaak over geklaagd. We moeten maar proberen 
naar meer gekwalificeerde trainers te gaan.”  Juist! 
“Sport is een regionale materie vanwege het belang 
van de breedtesport. Wij zorgen voor omkadering 
en trainingsmogelijkheden. Dit doen we zo goed als 
we kunnen. Infrastructuur, goeie trainers, een link 
met de wetenschappelijke wereld. We zijn wat dat 
betreft op de goede weg. We hebben bijvoorbeeld 

Over Freya, Valérie en Philippe…     

beslist dat elke topsport op één locatie zal zijn, 
hockey en zwemmen in Antwerpen, volleybal en een 
aantal atletiekdisciplines in Leuven, wielrennen en 
watersport in Gent. We hebben dat gecombineerd, 
waardoor er ook een link is met de universiteiten”.

* Daniel Vandenberghe stopt als voorzitter van de 
Liga. In een mededeling vertelt hij: “De clubs doen 
samenwerken, is onbegonnen werk. Gekibbel en 

ruzie, aantijgingen links en rechts: het is niet mijn stijl.”

* Gert Vande Broek: “Met onze 13de 
bekerzege nadert Kieldrecht op één bekerzege 
van het historisch record van Maaseik (14).”

* Emile Rousseaux: “Topsport is in mijn ogen nog 
steeds dé speelgoedwinkel van het gewone leven.”

* Dominique Baeyens over bekerfinalist Antwerpen: “De 
basis om weer aan te sluiten bij de top is er. Hardwerkende 
jongeren, een ontbolsterend jong talent als Jolan Cox, een 
trainer die dit soort spelers tot een team kan kneden. Als 
het op deze weg verder kan gaan, zal het er wel komen.” 

Tekst: Dany de Vriese
Foto: Bart Vandenbroucke

Valerie Courtois
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Club in de Kijker

Situering van de vereniging

Dames Volleybal Hasselt heeft al 
jarenlang als voornaamste doelstelling 
de meisjes uit de onmiddellijke 
omgeving een kwaliteitsvolle 
jeugdopleiding aan te bieden. Zij doen 
dit door te investeren in goed opgeleide 
gediplomeerde jeugdtrainers. 
‘Want we geloven er steevast in dat het 
“onderaan” in de club moet beginnen. 

Dames Volleybal Hasselt

“Wij werken rond thema’s, soms 
sportoverschrijdend”

Dames Volleybal Hasselt slaagde er vorig seizoen in om het gouden label 

Jeugdsportfonds te bekomen. Deze dynamische vrouwenvereniging 

is dan ook een verdiende ‘Club in de Kijker’. Het voltallige bestuur 

zette zich bijgevolg enthousiast in om hun werking voor te stellen.

Een brede basis is een surplus voor elke 

sportclub. Alle nieuwe jeugdspeelsters 
starten in onze “volleybalschool”. In 
deze startersgroep, gemiddeld zo’n 

35 jongeren, zitten kinderen 
van 6 tot 11 jaar. Motorische 
vorming  komt tijdens iedere 
training aan bod. Pas wanneer 
een kind zijn lichaam beter 
onder controle heeft, kunnen 
we de volleybaltechnieken beter 
aanleren. Deze startersgroep 
delen we tijdens de trainingen 
op in drie à vier “niveaugroepen”, 
zodat iedere speelster op haar 
eigen tempo en volgens eigen 
kunnen kan ontplooien. Er is 
dus een behoorlijk technisch 
en tactisch niveau nodig om 
volleybal een collectief gebeuren 
te laten zijn. Toch weigeren veel 
clubs/trainers het 1 tegen 1 en het 
2 tegen 2 spel als een mogelijke 
start van de volleybalopleiding 
te zien. Wij geloven er steevast 
in dat het daarmee begint.
De voorbije twintig jaar 
stonden we telkens met 
minstens één jeugdteam in de 

finale van de Beker van Limburg. 

Iets waar we heel trots op zijn.”

Plaats in de regio

Is er een zekere samenwerlking 
met omliggende club?
‘In onze volleybalschool werken we 
sinds enkele jaren regelmatig samen 
met de mannenvolleybalclub VTI 
Hasselt. Jongens zijn er dus ook 
welkom. In onze volleybalschool zijn 
er dus ook trainers van VTI actief. 
Deze samenwerking verloopt prima. 
Geleidelijk aan proberen we ook op 
andere fronten samen te werken. Zo 
organiseren we dit jaar “samen” de 
finales van de Beker van Limburg.”

Is er een zekere sportieve piramide 
in de structuur?
“Wij proberen onze jeugdspelers alle 
kansen te geven binnen de club. 
Het sportieve draagvlak is goed 
onderbouwd. Al jaren lang kunnen 
we met onze eigen jeugdspelers 
de seniorenteams samenstellen. 
Zelfs toen we enkele jaren geleden 
in ere- divisie stonden was dat het 

‘Wanneer een speelster “meer” in haar mars heeft, 
geven we haar de mogelijkheid om in een club op een 

hoger niveau extra te laten meetrainen.’
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‘Ik speel graag volley omdat 

het een teamsport is. Je krijgt echt 
een band binnen de ploeg’
‘Mijn hele familie speelde bij DVH, 
dus ik ook’
‘Het allerleukste zijn de 
zomerstages. Echt superleuk!’
‘Met Gaëlle in de ploeg is het nooit 
saai!‘ 
’Mijn superfavoriet is Frauke 
Dirickx. Wat een goede passeur 
zeg!’!’ 
‘Mijn grote droom is 
dat ik nog lang mag 
volleyballen  zonder 
blessures.’

Amber  10 jaar   

           
‘Ik vind volleybal super fijn! 

Mijn papa speelt ook nog en ik 
heb destijds moeten kiezen tussen 

turnen en volleybal. Ik heb zeker 
de juiste keuze gemaakt. Ik word 

er “blij van”..’ 
‘Samen met Evaluna ben ik bij 

DVH een keer gaan proberen en 
we waren onmiddellijk verkocht.’ 

‘Onze zomerstages zijn het 
leukste.’ 

‘Laura Heyrman is 
nu mijn idool.’

‘Ik wil graag Vlaams 
kampioen worden 

of bij de Yellow 
Tigers spelen!’

Gaëlle,  10 jaar   

                       
‘Ik speel volleybal omdat het 

een leuke sport is en omdat mijn 
mama het ook gedaan heeft.’ 
‘Mijn mama speelde vroeger bij 
DVH, daarom ben ik nu hier ook.’
‘Alles is hier leuk, maar 
ik kijk vooral uit naar de 
competitiewedstrijden.’ 
‘Mijn nichtje, Helena Gilson, die 
ook bij DVH haar jeugdopleiding 
doorlopen heeft is mijn 
superfavoriet.’
 ‘Ik zou later graag 
in de beste ploeg 
van België willen 
spelen.’

Noa, 9 jaar

geval. Toch hebben we dit verhaal 
moeten opbergen. Het financiële 
draagvlak voor zo’n project mocht 
geen invloed hebben op onze 
gezonde jeugdwerking. Beiden 
waren niet meer te combineren. 
Dit seizoen draait ons A-team bovenaan 
mee in 1ste provinciale. Een heel leuke 
reeks met vele ludieke burenderby’s. 
Wanneer we echter merken dat 
een speelster “meer” in haar 
mars heeft, zullen we haar de 
mogelijkheid geven om haar in een 
andere club wekelijks extra te laten 
meetrainen op een hoger niveau.
Anderzijds staan we ook open 
voor speelsters uit andere clubs 
die van onze jeugdopleiding 
iets extra willen opsteken.”

Opleidingsstructuur binnen de 
vereniging

Heeft de vereniging een zekere 
opleidingsstructuur?
Wat wil men bereiken als vereniging 
op sportief vlak?
“Naast het dagelijks bestuur hebben 
we een “technisch kader”. De taak van 
dit technisch kader bestaat erin de 
technische leerlijnen uit te stippelen, 
de trainingsthema’s per ploeg op te 
stellen, jonge trainers te begeleiden 
en de nodige sportieve ondersteuning 
te geven aan de collega-trainers. 
Het technisch kader bestaat uit 
trainers met jarenlange ervaring, 
zelfs tot op ere-divisie-niveau.
Zo organiseren ze regelmatig mini-
clinics binnen de club. Zo bieden 
we een praktische ondersteuning 
aan rond een bepaald thema.
‘We proberen stap voor stap 
een stapje hoger te zetten.’ 

‘Voor onze jeugdteams betekent 
dat “in de provinciale jeugdreeksen 
een rol van betekenis spelen”. Bij 
de indeling van onze jeugdploegen 
houden we ook rekening met 
hun niveau , hun engagement, 
hun doorgroeimogelijkheden en 
niet noodzakelijk in hun leeftijd. 
Tijdens de competitiewedstrijden 
spelen, op jaarbasis bekeken, alle 
meisjes nagenoeg even veel. De plaats 
in de rangschikking is minder belangrijk. 
‘We vinden het belangrijker om 
mooie volleybal te brengen, ook al 
spelen onze meisjes uiteraard om te 
winnen. Tijdens de bekerwedstrijden 
spelen we met het sterkste team en 
proberen we zo ver mogelijk door te 
stoten. Met de betere bekerploegen 

schrijven we ons ook jaarlijks in 

voor de Vlaamse Jeugd Champions 
League. Hierin kunnen onze meisjes 
zich tijdens de schoolvakanties 
eens meten met de leeftijdsgenoten 
uit de andere provincies.

Op dit moment hebben we drie 
seniorenteams met allemaal 
jonge speelsters. Indien mogelijk 
willen we graag met ons A-team 
terug naar de divisie-reeksen. 
Dit is echter geen must.”

Maatschappelijk gegeven: zoveel 
prikkels voor de jeugd. Hoe gaan 

jullie daar mee om?

Kinderen, jongeren doen vaak aan 
sport omdat hun ouders hen er toe 
aanzetten. Vaak omdat sporten een 
sociale gebeurtenis is die het hen 
mogelijk maakt om bij hun vrienden 
te zijn. Slechts een klein aantal 
jongeren sporten om de sport zelf. 

“Wij, als club, moeten jeugdsport 
in het juiste perspectief bekijken. 
Jongeren staan onder felle druk bij 
het opgroeien en het is dan ook niet 
verstandig om ze nog extra onder druk 
te zetten om de sport leuk te vinden. 
In onze volleybalschool trachten we 
door het aanbieden van een rijke en 
veilige omgeving én door de actieve 
aanwezigheid van gemotiveerde 
trainers én door aangepaste 
spelvormen de kinderen wekelijks 
te stimuleren om te bewegen.’
 
‘Het is dus aan ons om de jongeren 
zodanig te prikkelen zodat ze 
geleidelijk aan het gevoel krijgen dat 
ze een sport doen die ze graag doen. 
We werken rondom allerlei thema’s, 
ook zelfs sportoverschrijdend. Dit als 
aanvulling op de soms eenzijdige 
sportspecifieke jeugdopleidingen.
Deze gedifferentieerde en 
ontwikkelingsgerichte aanpak 
werkt. Mede daarom krijgen 
we de laatste jaren een haast 
constante instroom van jongeren 
binnen en blijft de uitval beperkt.”

‘Slechts een klein aantal 
jongeren sporten om 
de sport zelf. Eerder 
omdat het een sociale 
gebeurtenis is om zo bij 

hun vrienden te zijn.’
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Mogelijke nieuwe impulsen in de 
clubwerking.

De “Randstadtrainer” in de club
“Binnen onze volleybalschool 
kunnen we rekenen op de ervaren 
Jos Rutten die als ‘externe trainer’ 
maandelijks een thematraining komt 
geven. Ook bekijkt hij de vooruitgang 
van de speelsters. Dit geeft zeker 
een meerwaarde aan onze club. 
We hebben ook een ervaren trainer 
die geregeld een training bijwoont 
van onze jeugdteams. Hij bespreekt 
tijdens of na de training de plus-
en minpunten van de training. 
Zeker een meerwaarde voor de 
jeugdtrainers. En uiteindelijk plukken 
de speelsters er de vruchten van. 
Binnen onze club verloopt de 
samenwerking tussen de trainers 
optimaal. Dus wanneer een trainer 
eens niet aanwezig kan zijn, zal een 
andere trainer graag zijn/haar plaats 

innemen. Tijdens onze 
stagedagen (tijdens de 
schoolvakanties) en 
tijdens onze zomerstages 
worden de banden 
extra onderhouden.”

Vragen jullie de correcte 
prijs voor jullie product?
De lidgelden bij 
DVH variëren tussen 
de verschillende 
( j e u g d ) t e a m s . 
‘’Het aantal trainingsuren 
nemen we als maatstaf. 
De kinderen in onze 
v o l l e y b a l s c h o o l 
trainen 2x1,5uur en 
nemen geregeld 
deel aan 1 - 1 of 2 - 
2 toernooien. Vanaf 
de U11 trainen de 

meisjes minstens 4 uur per week. 
Vanaf de U11 bieden we een 
aantal meisjes de mogelijkheid 
om 2 uur extra te trainen. 
Wanneer onze meisjes 
deelnemen aan alle trainingen, 
competitie, bekerwedstrijden, 
toernooien, … betalen ze zo’n 
1 euro/uur. Dit lidgeld dekt 
helaas maar 1/3 van de totale 
clubkosten. Dus we rekenen erop 
dat de ouders meehelpen tijdens 
extra-sportieve activiteiten.”

Dé droom

“We hopen dat we jaarlijks alle meisjes 
uit onze club en de nieuwe leden een 
‘niveaugroep’ met een gemotiveerde 
trainer te kunnen aanbieden. Een 
groep waarin alle meisjes zich thuis 
voelen. Wanneer onze meisjes 
tevreden zijn, zijn hun ouders dat 
meestal ook. We zitten nu eenmaal 

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)

in een sport waar we niet zonder 
de steun van de ouders kunnen. 
Ook organiseren we jaarlijks een 
zomerstage voor heel de club. 
Meestal is dat ergens in België of 
Nederland. Het zou supertof zijn als 
we eens wat verder konden gaan. 
Wie weet komt dit er nog van.”

Verzameld door Luc De Leenheer
Foto’s: DV Hasselt

Dames Volleybal Hasselt
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