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Voorwoord
Proficiat, maar…
De teerlingen zijn geworpen in de nationale
zaalcompetitie.
Zeggen dat de titels van Asterix Kieldrecht en Knack
Roeselare een grote verrassing waren, is de waarheid
zeker geweld aan doen. Maar de tegenstand was
dit seizoen behoorlijk groot en bijgevolg waren
de finalewedstrijden praktisch allemaal een ware
propaganda voor het volley. De volleyliefhebber, maar
ook vele neutrale sportliefhebbers hebben er beslist van
genoten, met dank voor het flexibele werk van Sporza!
Terwijl de feestjes nog nazinderen, werd er achter de
schermen al duchtig werk gemaakt van het nieuwe
seizoen en Noliko Maaseik was dit jaar de eerste om
aan te kondigen dat zij er na twee zwakkere competities
opnieuw keihard tegenaan wil gaan. Dat belooft nu
reeds vuurwerk, want zowel bij Antwerpen als bij AsseLennik is het vinden van aangepaste budgetten een
opdracht, die absolute voorrang zal krijgen. Al krijgen zij
daar natuurlijk behoorlijk wat tijd voor, want door allerlei
internationale organisaties – het EK mannen in Bulgarije
halfweg oktober b.v. - begint de competitie 2015-16 in
de Liga A pas eind oktober. Dat brengt ons meteen bij
een ander probleem.
Terwijl in België de kampioenen al gekend zijn, strijden
nog vier Belgische internationals in buitenlandse
competities om de titel: Charlotte Leys in Polen, Ilka
Van de Vyver in Frankrijk, net als Kevin Klinkenberg
trouwens en Pieter Verhees in Italië. Prestaties
waar wij met gepaste fierheid op toekijken, maar de
respectievelijke bondscoaches doen dat met misschien
iets minder enthousiasme. Einde mei beginnen de Red
Dragons immers al aan de World League-wedstrijden
en even later staan de gloednieuwe Europese Spelen
op het programma voor zowel de nationale mannen- als
vrouwenploegen.
Wordt het geen tijd voor de Belgische afgevaardigden
op het hoogste niveau (FIVB en CEV) om opnieuw
te pleiten voor een afgebakende periode, die
voorbehouden is aan de nationale ploegen en die in
het verleden steeds vier maanden bedroeg. Daar wordt
echter elk jaar een ietsje meer aan geknibbeld, met in
januari 2016 – midden in alle nationale competities –
nog eens een olympisch kwalificatietoernooi. Ik denk dat
de bondsleiders hierin een fikse steun kunnen krijgen
van de Liga-clubs, die hun competitie gereduceerd zien
tot op mekaar geperste wedstrijden,
waardoor de weerklank bij sponsors
en volleyliefhebbers logisch gezien
kleiner wordt. En waar blijft de Liga op
een moment dat zij met een mogelijke
Europese drukkingsgroep zou kunnen
uitpakken?
Marcel Coppens
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Trofeeënkast van Robin Overbeeke (Asse-Lennik) plots bomvol

Hoe een Rotterdammer een
Pajot wordt
De ‘dubbel’, cup en ook titel, ging aan de neus van de Belgische bekerwinnaar
Asse-Lennik voorbij. Knack Roeselare sneed de Pajotten de adem af in een
beklijvende vierde titelfinale, waarin de vierde set het breekpunt vormde voor de
Brabanders. Het ‘zwarte beest’ van de West-Vlamingen moest dan toch in eigen huis
het onderspit delven. Onder impuls van de vliegende Fin Eemi Tervaportti spurtte de
titelverdediger zo naar zijn negende Belgische titel in een furieuze tiebreak: 4-15.
Maar Asse-Lennik zat eerder aan het feest. Vooral in die grandioze bekerfinale tegen VC
Callant Antwerpen in het nokvolle Sportpaleis, voor 14.000 dolle toeschouwers. Feest ook op
de 27ste editie van de VolleyProms in de schitterende salons Mantovani in Oudenaarde. De
Nederlander Robin Overbeeke, de stijlrijke hoofdaanvaller van Asse-Lennik, moest bijna een
verhuiswagen inhuren om alle trofeeën veilig thuis te krijgen in Zevenhuizen bij Rotterdam.

Speler van het jaar,
MVP van de Liga,
beste
scorer:
de
hoofdaanvaller
van
Asse-Lennik bleek de
‘primus inter pares’,
met drie knallers van
prijzen.
“De
erkenning
in
België doet me zo
goed”, lacht de klepper
van
de
Belgische
vice-kampioen
en
bekerwinnaar.
“De
VolleyProms waren voor
mij ‘puur genieten’, na
een heel zwaar seizoen.
We hebben heel hard
gewerkt voor enkele
schitterende resultaten.
Vergeet zeker niet onze
Europese
kwartfinale
tegen
Lokomotiv
Kharkiv uit Oekraïne
(Robin
scoorde
47
punten over die twee
kwartfinales en besliste
via 29-27 de derde set,
nvdr ) en vervolgens
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onze halve finale in de Europese CEV
Cup tegen Dinamo Moskou. Jammer
dat ik in die fase net geblesseerd
raakte. Papa en mama vonden het zo
jammer. Maar niets aan te doen. Zo
kon Asse-Lennik zijn kansen tegen
de Sovjet-grootmacht niet voor de
volle honderd procent verdedigen.”
Robin Overbeeke: “Ik onderbrak
destijds mijn carrière bij Asse-Lennik
– even was er onzekerheid over
het voortbestaan - voor een korte
overstap naar het Siciliaanse Brolo
in de Italiaanse competitie. Allerlei
perikelen deden me terugkeren naar
België. Ik heb lang getwijfeld, maar
ik sta nog altijd achter mijn beslissing
voor een hernieuwde keuze voor de
Pajotten. De waterval van prijzen op
de VolleyProms geven mijn beslissing
nu nog meer glans. De titel ‘Speler van
het Jaar’ is de allereerste grote trofee
die me te beurt valt. Met veel weerklank
in Nederland. Jawel, ik ga terug
spelen bij Oranje, de nationale ploeg.”
Gek van Feyenoord
Teammanager Dries Hoeyberghs
sprak zijn grote waardering uit: “Robin
is een goedlachse Nederlander.
Supporter van Feyenoord in hart
en nieren. Altijd te vinden voor
een grapje. En niet vies om een
helpende hand uit te steken als het
nodig is. “Ja, die handen, hé”, lacht
Robin Overbeeke. “Ik smash met
links. Vaak een nachtmerrie voor
de tegenstander. Links meppen is
voor mij gemakkelijker dan met mijn
rechter. Het heeft zo zijn voordelen.”
‘Pajots’ babbelen
Dat beaamt Glenn Colemonts, de
scouter van Asse-Lennik. “Ik zou
zeggen: Robin is het prototype van
‘hoe een Rotterdammer een Pajot
wordt’. Hij is een topper op en naast

Robin komt zo vriendelijk en hyper
sociaal over. Het is een voordeel dat hij
het reilen en zeilen kent van de club.
Zo voelt hij zich hier helemaal thuis.”
Vechter ‘pur sang’
Robin draagt ook de bewondering weg
van assistent-coach Geert Walravens
en receptie-hoek Seppe Baetens,
opnieuw de nummer twee in de ranking
van ‘Speler van het Jaar’. Geert
Walravens: “Robin Overbeeke is een
vechter ‘pur sang’. Iemand die nooit
opgeeft en die er alles zal aan doen
om zijn team de winst te bezorgen.
Hij heeft een speciaal zintuig voor
‘competitie’. Hij is altijd goed geluimd.
Hij kan met iedereen om. Hij heeft
ook een klare kijk op een wedstrijd.”

Overbeeke het slot van het seizoen
gevierd. Alweer non-stop in het
getouw. “Mien, waar is mijn feestneus,
waar is mijn feestneus gebleven…”
Middenman Jasper Diefenbach: “Wat
Robin zo kenmerkt, is zijn wil om
altijd, alles en overal te winnen en
de beste te zijn. Of het nou in een
potje darts is of in de bekerfinale.
Iedereen die daarbij in de weg staat,
moet het ontgelden: scheidsrechters,
tegenstanders, toeschouwers.. Het
maakt niet uit. Het is heerlijk om
zo’n speler naast je in het veld te
hebben staan. Misschien niet de
ideale man om na een discutabel punt
naar de scheidsrechter te stappen,
maar wel absoluut dè man om de
laatste bal binnen te bombarderen.”

‘Drive’ om beste te zijn
Ook
die
andere
Nederlandse
landgenoot Dirk Sparidans, fantastisch
sluitstuk op de libero, getuigt:
“Robin heeft een
onuitputtelijke wil om
“Mijn titel ‘speler van het jaar’ kreeg veel weerklank in Nederland” elke wedstrijd waar
hij aan deelneemt
zweefde die gedachte nog slechts te winnen. Ten koste van.... ja, ten
het veld. Charmant in zijn reactie als een dom spookbeeld door mijn koste van alles eigenlijk. Ik ken Robin
op de super belangstelling van de hoofd. Robin is een ‘crème van een al veertien jaar. Zijn uitverkiezing
media. Hoe hij daar zo bescheiden jongen’, die elke dag hard wil werken. is ook de keuze van mijn hart.”
mee omgaat. Hij is dezelfde persoon Die totale inzet verwacht hij ook van
gebleven, ook voor de ploeg. Hij is de spelers rondom hem. Ik hoop Dirk Sparidans:
“De ‘drive’ die
een beetje ‘een Pajotter’ geworden. dat we nog enkele piekseizoenen hij als 12-jarige had op de eerste
Ik moest ermee lachen: hij vertelde samen
kunnen
doorbrengen.” selectietraining voor de Nederlandse
me dat hij al een beetje ‘Vlaams’ kan
Volleybalschool - ik maakte daar
spreken. En ook enkele woorden puur Ook potje darts winnen
kennis met hem - heeft hij nog
‘Pajots’. Termen die hij oppikte van de Twee dagen aan één stuk, 48 uur steeds. De wil om beter te zijn dan
technische staf en van zijn omgeving. of dubbel de klok rond, heeft Robin anderen. Precies die wil en drang
Seppe Baetens: “Ik heb drie seizoenen
tegen hem gespeeld en mijn gedachte
was… wat voor een irritant iemand
is me dat! Maar afgelopen seizoen
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Robin Overbeeke
om zijn stempel
O v e r b e e k e
te drukken, heeft
heel
verdiend,
hem
gebracht
ik zou zeggen
waar hij nu staat.
‘over-verdiend’,
Hij moest kiezen
in
de
prijzen
voor welke positie
gevallen. Hij was
hij
als
jonge
zeer
bepalend
tiener de selectie
voor onze club.
wilde aanvatten.
Met de jaren is
Iedereen
werd
hij
constanter
opgedeeld
naar
g e w o r d e n .
zijn positie. Of
De dipjes van
Robin
aanvaller
vroeger zijn nog
wilde
worden,
zelden aan hem
receptie-hoek of
besteed. Robin is
opposite, dat wist
een man die niet
hij nog niet. Toen
kan
verliezen,
er dertig jongens
iemand met een
voor de vorming
schitterende
als
receptiementaliteit.
Hij
hoek kozen en
staat ook open
slechts
twee
voor een of ander
voor de opleiding
grapje. De ploeg
tot
opposite,
heeft ooit zijn hele
was zijn keuze
kamer
ingepakt
snel
gemaakt.
in
zilverpapier.
De grootste kans berekenend om Een boerenjaar
Dat had je moeten zien. De andere
succesvol te zijn, koos hij voor de Johan Devoghel: “Zo is Robin keer werd zijn optrekje volgestouwd
positie van hoofdaanvaller.
met ballonnen. Haha: in
Hij zal het ongetwijfeld
een boerenjaar als dit,
Ranking ‘Speler van het jaar’
oneens met me zijn…
moet alles kunnen. De
maar: Robin, je hebt een
kwaliteit van Robin is de
goede keuze gemaakt... 1. Robin Overbeeke (Asse-Lennik) 169 ptn;
variatie die hij kan leggen
(lacht) als receptie-hoek 2. Seppe Baetens (Asse-Lennik) 91;
in
zijn
aanvalswerk.
was
je
waarschijnlijk 3. Hendrik Tuerlinckx (Knack Roeselare) 73;
Jammer dat hij tegen
nooit
‘Beste
Speler 4. Eemi Tervaportti (Knack Roeselare) 71;
Moskou werd geveld door
van België’ geworden.” 5. Tim Verschueren (Asse-Lennik) 70;
zijn hamstrings en een
6. Jasper Diefenbach (Asse-Lennik) en Matthijs
opspelende
buikgriep.
Zilverpapier en ballonnen Verhanneman (Knack Roeselare) 52;
Mogelijk hadden we met
Headcoach
Johan 8. Pieter Coolman 35 (Knack Roeselare);
hem erbij ook de finale
Devoghel zwaait de lof van 9. Robert Andringa (Asse-Lennik) en Yacine Louati
gehaald. Uiteraard hoop ik
Robin Overbeeke, maar (Prefaxis Menen) 17 punten.
dat hij bij onze ploeg blijft.”
liever van het hele team.
“Toch knap, hoe wij tot het
uiterste hebben weerstand
geboden
in
de
vier
titelfinales. Het was altijd
kantje-boordje,
behalve
dan die uitschieter van
Eemi Tervaportti (wellicht
verkast de spelverdeler
van Roeselare naar Turkije
nvdr) in de tiebreak van de
laatste finale. De Fin heeft
ons genekt. Maar toch
wil ik terugblikken op een
fantastisch seizoen. Wie
had het durven denken:
bekerwinnaar, Europees tot
in de halve finales, ook tot
op het bot in de titelfinales.”
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Vier titelfinales
Finale 1 (22 april 2015): Knack Roeselare-Asse-Lennik
3-0. Setstanden: 25-19, 26-24, 26-24.
Finale 2 (25 april 2015): Asse-Lennik-Knack Roeselare
3-2. Setstanden: 16-25, 25-22, 25-23, 22-25, 15-13.
Finale 3 (29 april 2015): Knack Roeselare-Asse-Lennik
3-1. Setstanden: 25-20, 29-27, 27-29, 25-23.
Finale 4 (1 mei 2015): Asse-Lennik-Knack Roeselare 2-3.
Setstanden: 25-21, 17-25, 25-21, 23-25, 4-15.
Rendement Robin Overbeeke in de finales
Finale 1: 17 punten: aanvallend 14 op 23 of 61% + 3
aces
Finale 2: 14 punten: aanvallend 11 op 38 of 29% + 2 aces
+ 1 blok
Finale 3: 22 punten: aanvallend 17 op 36 of 47% + 1 ace
+ 4 bloks
Finale 4: 20 punten: aanvallend 17 op 37 of 46% + 2
aces + 1 blok
Totaalrapport: 73 punten. Aanval: 59 treffers. Opslag: 8
aces. Blok: 6 muurtjes

Lienert Cosemans wordt
de tweede spelverdeler,
in de plaats van de
Canadees Carsten Möller.
Dat Frank Depestele al
heeft getekend, wordt in
alle toonaarden ontkend.
Maar waar rook is, is
vuur. Tim Verschueren is
einde contract. Weldra
vallen
de
definitieve
beslissingen.
Devoghel:
“We starten zo snel
mogelijk met de uitbouw
van de ploeg voor 20152016. Het is niet zo dat ik
nu maanden mag luieren.”
Tekst: Leo PEETERS
Foto’s: Bart
Vandenbroucke
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Kaja Grobelna volgt zichzelf op als ‘ speelster van het jaar’

Bij de uitverkiezing tot ‘speelster van het jaar’ kregen we een identieke eindstand als
vorig jaar. Kaja Grobelna, de 20-jarige Kapellense hoofdaanvalster van Asterix Kieldrecht,
volgde zichzelf op als laureate. En ook nu weer ging ze heel nipt haar ploeggenote
Sarah Smits vooraf. Met nog trofeeën voor Sarah Cools (belofte) en Gert vande Broek
(coach) was het succes compleet voor de Waaslandse ploeg, zodat ze nadien al
lachend konden beweren dat alleen de titel van ‘beste scheidsrechter’ hen ontsnapt was.

“Zo’n titel kan alleen met
uitstekende ploegmaats”
Ook Kaja Grobelna zelf was uiteraard dat je dat maar kan worden met de zaten, maar dat we wel groeiden
opgetogen met haar uitverkiezing, hulp van uitstekende ploegmaats. naarmate de wedstrijd vorderde. Ik
met
de
mooie
fotomontage Niet voor niks stonden ook onze keek zelf met een klein hartje, maar
en
de
fraaie
bloemenruiker. spelverdeelster (Jasmien Biebauw) en met veel zegedrang uit naar onze
“Ik was deze keer ook tevreden over onze receptiespeelsters (Sarah Smits laatste wedstrijd. Beseffen dat dit mijn
het voorbije seizoen en misschien en Britt Ruysschaert) in dit referendum laatste wedstrijd was bij een ploeg van
heb ik die trofee
toffe vriendinnen,
dus wel verdiend.
maar anderzijds
Sarah Smits: een steunpunt voor de jongeren
In
tegenstelling
ook de wil om hier
tot vorig seizoen,
afscheid te nemen
toen ik vond dat ik onvoldoende op de eerste vier plaatsen. Je kan met een ‘dubbel’. Ik wilde absoluut bij
progressie gemaakt had en ik dus niet het niet zonder goede teamgenoten. Kieldrecht stoppen met een nieuwe
helemaal terecht werd uitverkozen
titel – en daar ben ik in geslaagd
tot beste speelster. Maar ik ben Ik vind trouwens ook dat we in het - want het staat vast dat ik volgend
langs de andere kant toch wel een voorbije seizoen sterk zijn vooruit seizoen naar het buitenland trek. Waar
beetje tevreden over mezelf – en dat gegaan op mentaal gebied. Kijk b.v. naartoe? Wel, daar zullen we ons de
zeg ik zonder pretentie, alleen met naar onze eerste finalewedstrijd van komende weken eens mee bezig
enige fierheid – dat ik uit een dipje de play-offs in Charleroi.
gekropen ben na het vorige seizoen. In de tweede set krijgen
Eindstand speelster van het jaar
Elke speelster kent immers wel eens we een setbal, die we
een mindere periode in haar carrière. niet kunnen benutten
1. Kaja Grobelna (Asterix Kieldrecht)
113pt
Ik heb de voorbije maanden dan ook en Charleroi komt op
2. Sarah Smits (Asterix Kieldrecht)
106
individueel uitstekende baloefeningen een 2-0 voorsprong
3. Jasmien Biebauw (Asterix Kieldrecht) 61
gekregen tijdens aparte trainingen in eigen zaal. Voor de
4. Britt Ruysschaert (Asterix Kieldrecht) 44
met Julien Van de Vyver. Dat gaf me meeste ploegen gaat
5. Lise De Valkeneer (VDK Gent)
38
alleszins ook het nodige vertrouwen, dan het licht uit en is de
6. Diana Castano (Dauphines Charleroi) 33
want als opposite weet ik natuurlijk strijd verloren. Niet bij
7. Sarah Cools (Asterix Kieldrecht)
24
ook wel dat de focus van de ons: wij vochten terug
8. Lore Gillis (Oudegem)
20
tegenstander vooral op mij gericht is. en wonnen zelfs nog de
9. Yana De Leeuw (Hermes Oostende)
18
match! Ons nadeel was
10. Martina Noesekova (D. Charleroi)
17
Dat je uitverkozen wordt tot speelster dit seizoen dan weer
…
van het jaar is natuurlijk heel leuk, maar wel, dat we niet altijd
je moet ook altijd blijven beseffen, dadelijk in de match
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houden, zie!” (lacht)
“Ik wil me echter de
komende maanden
ook nog inzetten voor
de Yellow Tigers.
Of ik ook effectief
in de selectie zal
staan, weet ik nog
niet. Maar het kan
nooit kwaad voor
mijn vooruitgang als
speelster om tijdens
de trainingen aan
de zijde te kunnen
staan van collega’s,
die in het buitenland
reeds hun waarde
bewezen
hebben.
Zelfs op de trainingen
zal ik daar op de
tippen van de tenen
moeten staan, want
het niveau ligt daar
beslist heel hoog.
Of er nog tijd over
blijft voor vakantie?
Misschien
ga
ik
begin mei nog wel
eens kijken naar
mijn broer, die bij de
Poolse ploeg Radom
(waar ik overigens
geboren ben) de
finales speelt van de
beloftencompetitie.
Hij heeft er ook al
wel meegedaan met
het eerste team,
dat haar behoud in
de hoogste afdeling
verzekerde,
maar
het was voor hem een eerste jaar
om te investeren en veel te spelen
met de beloften. Toch wel knap dat
hij dan nu in de finaleronde meedoet.
Voor de start van de EK-campagne
hebben we nog drie weken vrijaf.
Misschien ga ik dan nog wel een
weekje weg. Rust is immers ook
belangrijk, maar ik wil er toch zeker
staan als het EK in Antwerpen begint,”
heeft Kaja Grobelna al een volgende
doelstelling in het vooruitzicht.”
Ze werd al speelster van het jaar,
maar voor het tweede opeenvolgende
seizoen eindigde Sarah Smits op
een zucht van de laureate en daar
is de Kieldrechtse receptiespeelster
ook nog best tevreden mee.
“Ik probeer gewoon wat waarde en

ervaring toe te voegen aan de ploeg.
Zo veel oudere speelsters zijn er niet
die mijn ondervinding hebben en
dus probeer ik de jongeren in onze
ploeg meer maturiteit bij te brengen.
Ik denk dat ik daarmee helemaal
pas in het Kieldrecht-concept dat
opleiding van jonge talenten beoogt
en dat al enkele jaren haar waarde

van de nationale
ploeg zien passeren
zoals
Freya
Aelbrecht of Lise
Van Hecke, maar
zij is wel gebleven.
Geen spijt van?
“Ach, dat is een
keuze. Ik ben er
intussen 28, maar de
nieuwe meisjes die
bij de ploeg komen,
blijven tussen 16 en
18 jaar. Maar ik vind
het b.v. erg plezierig
als ik een talent als
Sarah Cools raad
kan geven en dat ik
dan ook nog zie dat
ze het opvolgt. Als je
in België blijft spelen,
dan moet je hiervoor
kiezen. Het hele
programma van de
Yellow Tigers volgen,
zat er toch niet voor
me in wegens mijn
beroepsbezigheden
en je kan nu éénmaal
niet alles hebben
in het leven. Ik ben
Kieldrecht ook wel
dankbaar dat ze
me de kans geven
om in de Liga A te
blijven spelen en
deze specifieke taak
te vervullen. Mijn
teamgenoten kennen
mijn situatie en zij
bekijken me dan ook
niet met vieze blikken
als ik eens een
keer niet tijdig of niet op training kan
verschijnen. Ik werk in Brussel en dan
is het wel gemakkelijk dat de trainingen
in Vilvoorde of Leuven plaatsvinden.”
Sarah Smits heeft uiteraard ook
de periode meegemaakt dat alle
trainingen en matchen in Kieldrecht
gespeeld werden. Toch niet een

“Qua niveau willen we steeds boven de zgn. ondergrens
zitten”
bewezen heeft. Ik doe dat ook graag.
Ik krijg er immers veel voor terug
van die jonge meisjes. Zij tonen
absolute waardering,” weet Sarah.
Ze heeft een aantal huidige vedetten
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tikkeltje heimwee naar die tijd?
“Eerlijk gezegd: Kriekepitte had toch
wel een apart sfeertje. Ik vond het
dan ook jammer dat we daar moesten
verdwijnen. Maar wat me wel
positief stemt, is dat vele supporters
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Kaja Grobelna
Sarah Smits - Kaja Grobelna - Jasmien Biebauw

zijn meegetrokken naar de zaal in
Beveren. Wij trainen er nog op de
dag van de match en we speelden er
ook al heel wat Europese matchen.
Ik moet zeggen dat het meevalt.”
“En uiteraard doet het ook veel plezier
als je ziet dat je een aantal speelsters

tot een bepaald niveau hebt helpen
brengen. We kijken er nauwgezet op
toe dat de zgn. ondergrens behaald
blijft en we werken er hard aan in
de opleiding om de jongere talenten
met hun vele ‘ups’ en ‘downs’ naar
een evenwichtiger niveau te brengen,
waarin uitschieters niet verboden zijn.

Tweede ‘dubbel’ voor Asterix Kieldrecht
Dauphines Charleroi werd toch wel een beetje gevreesd door Asterix
Kieldrecht bij het begin van de play-off-finales. Terecht, zo bleek al in de
eerste wedstrijd in Charleroi.
De meisjes van coach Pascual Saurin wonnen immers de eerste twee
sets en in die tweede set moesten ze zelfs een setbal redden. Meteen de
tegenstander een ferme mentale klap meegevend, zou je dan zeggen.
Maar dat was dan weer zonder de jonge, veerkrachtige Kieldrechtse
meisjes gerekend. Onder impuls van ‘speelster van het jaar’ Kaja Grobelna
kwam Kieldrecht terug om zelfs nog de tiebreak en dus de eerste
finalematch te winnen.
Maar ook Charleroi gaf zich niet gewonnen in de tweede finalewedstrijd.
In Beveren bleven ze met 25-23 en 28-26 aanklampen, maar Asterix
beschikte nog over andere krijgsters en dus zorgden Sarah Cools,
Dominika Strumilo en de opslagen van Jasmien Biebauw voor een
definitieve k.o. met 25-11. De negende titel voor Kieldrecht en de tweede
‘dubbel’ (beker en titel) was meteen een feit.
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Het is duidelijk dat voor Kaja
Grobelna b.v. het moment gekomen
is om internationale ervaring op
te doen. Anderen staan dicht bij
die stap, maar moeten allicht
beter nog een jaartje rijpen.
Voor volgend seizoen zal er weinig
wijzigen aan het concept: Van
Sas trekt naar Oostende om meer
spelgelegenheid te krijgen en Sarah
Coppens kiest voor haar studies
geneeskunde, maar er komen dan
weer vier speelsters bij uit de nationale
jeugdploeg, die zopas brons haalde
op het EK. In de finale tegen Charleroi
bleek trouwens hoe belangrijk het
was om af en toe eens te kunnen
wisselen om een goed resultaat te
behalen. Ik ben 100% gewonnen
voor
het
Kieldrecht-concept.”

Tekst: Marcel Coppens
Foto’s: Bart Vandenbroucke
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Daar zijn de Red Dragons en de Yellow Tigers weer

“Prestaties combineren met
uitbreiden van de kern”
De volleycompetities voor clubteams op het hoogste vlak behoren stilaan tot het
verleden en dus wordt er met meer dan gewone aandacht gekeken naar onze nationale
teams. De Red Dragons en de Yellow Tigers verwenden vorig jaar immers het thuispubliek
met enkele schitterende prestaties, die internationale weerklank vonden. Bondscoaches
Dominique Baeyens en Gert vande Broek mogen dus het drukke zomerprogramma
even toelichten en tegelijkertijd hun accenten en verwachtingen voorleggen.

“Het mag zeker niet meer zo’n druk
seizoen worden als vorig jaar,”
begint de coach van de Yellow
Tigers. “Door een aantal onverhoopte
successen kwamen we aan liefst 44
wedstrijden gedurende de ganse
zomercampagne. Dat aantal willen
we drastisch terug schroeven en onze
goede prestaties van de voorbije jaren
zorgen er ook voor dat we minder
kwalificatiewedstrijden moeten spelen.
Daarmee wil ik ook weer niet beweren
dat we onze prestaties niet belangrijk
vinden, maar we willen de resultaten
absoluut koppelen aan een uitbreiding
van de kern,” weet Gert Vande Broek.
Hoe doe je dat dan? “Wij zullen
minder propagandamatchen spelen
voor eigen publiek, hoe succesvol
die ook waren. Maar iedereen
verwacht van dit soort wedstrijden
dat wij er een demonstratie en een
spetterende overwinning van maken.
Op die manier gaan we echter
voorbij aan de uitbreiding van de
kern met jongere talenten. Daarom
wil ik beklemtonen dat we in deze
zomercampagne drie keer meer
zullen trainen dan in het voorbije jaar.”
Het eerste internationaal optreden
van de Yellow Tigers zijn de
Europese Spelen in Bakoe, die van
13 tot 27 juni gespeeld worden.
“Wij beginnen op 14 mei in Leuven met
de eerste trainingen in de Sportoase.

Van 2 tot 7 juni volgt nog een stage in
Turkije en op 9 juni vertrekken we naar
Bakoe. Natuurlijk zijn de resultaten
op die European Games niet zonder
belang, maar daar willen we vooral
onze kern zo ruim mogelijk maken. We
willen immers ook niet dat een aantal
speelsters op het einde van onze
zomercampagne zonder reserves zit.
Van 3 tot 18 juli doen we mee aan de
wedstrijden in de hoogste reeks van
de World Grand Prix. Een bijzonder
zware campagne met werkelijk de top
van de wereld in onze groep: Italië,
USA, Brazilië, Rusland, Duitsland…
Het is belangrijk voor de komende jaren
dat we in deze sterke groep blijven,
waarin we heel veel kunnen leren.
En dus moeten we de laatste plaats
vermijden met mogelijke winstkansen
tegen b.v. Thailand of Duitsland.”
Daarna krijgen de speelsters een

vorige campagne…” maakt Vande
Broek zijn zin niet helemaal af.
Dat er aan popularisering van het
volley gedacht wordt, bevestigt
toernooileider Geert De Dobbeleer.
“We voorzien een fandag, de
scholen in het Antwerpse zullen
in
een
volleybad
gedompeld
worden en op 28 september
krijgen we een heuse ‘België-dag’.
“Maar het hoofddoel van dit seizoen bij
de Yellow Tigers is echter het olympisch
kwalificatietoernooi van begin januari.
Wij dromen immers allemaal van
een plaatsje op de Spelen in Rio !”
Twee mannenteams
Om aan te duiden dat ook zij
met een zo ruim mogelijke kern
willen aantreden, konden de Red
Dragons niet duidelijker zijn. Zij

“Wij zullen drie keer meer trainen dan vorig seizoen”
kleine maand rust, want op 14 augustus
starten ze aan de voorbereiding op het
EK in Antwerpen. In september drie
oefeninterlands tegen o.a. Tsjechië en
Bulgarije als inleiding op het EK, dat
op 26 september in Antwerpen begint.
“Wij hebben er een derde plaats
te verdedigen en aangezien we
altijd beter willen doen dan in een
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starten nl. met twee verschillende
ploegen aan de voorbereiding
op
het
nieuwe
zomerseizoen.
“Het verschil met de vrouwenteams ligt
hem in het feit dat bij ons de Europese
Spelen midden in de competitie vallen
van de World League. We hebben
dan even gekeken welk resultaat dat
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Red Dragons en Yellow Tigers
Gert Vande Broek

kon opleveren in onze stand op de
wereldranglijst. Welnu, mochten we
de European Games winnen, dan zou
dat slechts vier tot zes punten bonus
opleveren in vergelijking met de World
League. Daarom gaven we de voorkeur
aan een eerder jonge groep o.l.v.
Kris Tanghe, die ermee naar Bakoe
trekt. Een ideaal toernooi voor deze
jongeren om wedstrijden te spelen
op een hoog niveau, die bovendien
ook minder belastend zijn,” weet
bondscoach Dominique Baeyens.
“Qua resultaat zou het natuurlijk leuk
zijn, mochten we als tweede in onze
groep eindigen. Dat zou ideaal zijn.”
“Anderzijds zitten wij bij de World
League in een groep, waarbij we
kansen hebben om door te stoten
naar de Finaleronde. Finland,
Nederland en Portugal zijn geen
gemakkelijke tegenstanders, maar er
waren zwaardere reeksen mogelijk.
De doelstelling in die groep zal dus
duidelijk zijn: trachten reekswinnaar te
worden. Ook wij willen beter doen dan
vorig jaar toen we derde eindigden.”
Dan krijgen de spelers een maandje
rust om op 5 augustus opnieuw te
beginnen aan de voorbereiding op het
EK dat op 9 oktober in het Bulgaarse
Varna begint. “Wij hebben oefenstages
voorzien in Nederland, in Duitsland en
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Programma Yellow Tigers
-13 tot 27 juni: Europese Spelen in Bakoe
- FIVB World Grand Prix:
* Ankara (Turkije):
- 03/07: Turkije – België
- 04/07: Italië – België
- 05/07: België – USA
* Sao Paulo (Brazilië): - 10/07: Brazilië – België
- 11/07: België – Duitsland
- 12/07: België – Thailand
* Catania (Italië): - 16/07: Italië – België
- 17/07: Brazilië – België
- 18/07: België – Rusland
- EK vrouwen (Lotto Arena Antwerpen):
- 26/09: 17u30 België – Hongarije
- 27/09: 16u België – Azerbaidjan
- 28/09: 20u België – Turkije
- 30/09: play-offs
- 01/10: kwartfinales
- 03 en 04/10: halve finales en finale (Rotterdam)
Selectie Yellow Tigers
Spelverdelers: Biebauw, Dirickx, Divoux, Van de Vyver.
Libero: Courtois, Ruysschaert.
Opposite: Gillis, Goliat, Grobelna, Van Hecke
Middenblokker: Aelbrecht, Bland, Catry, Cools, Hervent, Heyrman,
Lemmens
Outside-hitter: Hawinkel
Receptie-hoek: Cianci, Eykens, Leys, Rousseaux, Sobolska, Strumilo, Van
Gestel, Vandesteene, Wittock.
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we krijgen de Finnen op bezoek. De
doelstelling bij het EK kan clichématig
klinken, maar we gaan duidelijk
voor een tweede ronde. We hadden
immers geen slechte lottrekking.
Daarna volgt een k.o.-systeem op
het EK en daarin is veel mogelijk.”
Uiteraard ook een vraag aan
de bondscoach omtrent enkele
opvallende afwezigen in de selecties.
“Ik heb met iedereen gepraat. Zowel
Depestele als Tuerlinckx hebben
na een zware competitie rust en
recuperatietijd nodig. Maar zij staan
‘stand-by’ mocht dat nodig blijken”.
Ook met en voor de Red Dragons wordt
publiciteit voorzien. “Op zaterdag 16
mei kan iedereen gratis een training
van de ploeg volgen in de Lange
Munte, er is een handtekeningsessie,
er wordt aan smashvolley gedaan
en om 19u spelen de Red Dragons
een oefenwedstrijd tegen Frankrijk,”
onthult
Geert
De
Dobbeleer.
“Bovendien wil ik onze nationale
zender danken, want zij zullen alle
matchen van de nationale ploegen
op Belgische bodem ‘live’ uitzenden.”

Tekst: Marcel Coppens
Foto’s: Bart Vandenbroucke

Programma Red Dragons
Team B: 14-28 juni: Europese Spelen in Bakoe
Team A:
World League groep 2: * Tampere: 23 en 24 mei: Finland – België
Kortrijk: 30 en 31 mei: België – Finland
Den Bosch: 6 en 7 juni: Nederland – België
Luik: 13 en 14 juni: België - Portugal
Pavoa de Varzim: 27 en 28 juni: Portugal – België
Antwerpen: 3 en 4 juli: België – Nederland
Varna: 10 tot 12 juli: finale groep 2
EK Varna: 9/10: Polen – België
10/10: België – Wit-Rusland
11/10: België – winnaar van Slovenië – Portugal
EK Sofia: 13/10: play-offs
14/10: kwartfinales
17 en 18/10: halve finales en finale
Selecties Red Dragons:
Team Bakoe:
spelverdelers: Depovere,, Kruyner, Malisse
libero’s: Ribbens, Stuer
opposites: Cox, Konings, Rousseaux
middenblokkers: M. Colson, A. Van de Velde, De Paepe, Heyrman,
Huysegoms
receptie-hoek: Lecat, Claes, Kindt.
Team World League:
spelverdelers: Valkiers, D’Hulst
libero’s: Dejonckheere, D. Deroey
opposites: Van den Dries, T. Van Walle
middenblokkers: Coolman, Verhees, Van de Voorde
receptie-hoek: Deroo, Klinkenberg, Verhanneman, Baetens

Volley Magazine is een uitgave van de Vlaamse Volleybalbond vzw
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Fien Callens bracht brons mee naar België met de meisjes jeugd

“Ik bekijk hoe coaches werken
om een eigen filosofie uit te
bouwen”
Winst tegen Nederland, Polen, verlies tegen Turkije, winst tegen
Tsjechië, Bulgarije, verlies tegen Servië en winst tegen Turkije leverden
een bronzen medaille op voor de Youth Yellow Tigers. Een schitterende
prestatie voor trainer-coach Fien Callens en haar team, maar zeker
nog geen eindpunt. Maar het gevolg is wel dat deelname aan het
EYOF (European Youth Olympic festival in Tbilisi van 26/07 tot 01/08) en
aan het WK in Lima (Peru) tussen 7 en 16 augustus verzekerd zijn.

“Voeg
daar
nog
het
Achtlandentoernooi
aan
toe en we hebben de
ideale toernooien om onze
21 speelsters geboren in
1998 en 1999 allemaal
speelkansen te geven,”
beseft
een
gedreven
Fien Callens, bij wie de
ambitie bijzonder hoog ligt.
“Die stages, barragematchen
en nu ook een EK doen
naar méér smaken. Je ziet
bepaalde zaken groeien,
situaties die steeds weer
komen en waarop je dus
adequater kan reageren.
Hoe hoger het niveau wordt,
hoe duidelijker het wordt
dat je een matchplan moet
hebben en dat je meer mag
eisen van de meisjes. Zelfs
tot aan de barragematchen
ging het allemaal vrij simpel,
maar op zo’n EK word je uit
jouw comfortzone gehaald.
Je moet zelf oplossingen
vinden, je moet kunnen anticiperen
en het wordt een soort tactisch katen-muisspel. Dat begin ik juist leuk te
vinden. Ik train graag en geef dat ook
graag, maar ik wil ook zo ver mogelijk
geraken als coach. Ik zou niet graag
hebben dat ze over me zeggen dat
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ik een goede trainer ben, maar een
minder goede coach of omgekeerd.
Ik wil op de twee terreinen groeien.”
Fien
Callens
is
dan
ook
voortdurend
bezig
met
de
vraag: hoe kan ik beter worden?
“Ik weet dat ik nog een lange weg

heb af te leggen. Ik ben nu 29 jaar
en als je ziet dat Dominique Baeyens
pas sinds enkele jaren bondscoach
is, dan mis ik natuurlijk nog heel
wat ervaring. Maar als ik naar een
match ga kijken, dan ben ik eigenlijk
minder geïnteresseerd in de manier
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van spelen, maar dan kijk ik vooral
– zeker tijdens time-outs – naar de
relatie speler-coach. Is dat iemand
die emotioneel ingrijpt, of eerder
taakgericht? Dat vind ik boeiend en
ik probeer er het interessantste uit te
halen om stilaan een eigen filosofie
uit te bouwen. Ik weet ook wel dat
er meer dan één weg is naar Rome,
maar ik wil mijn eigen weg zoeken. Ik
wil autonomie en zelfstandigheid, ook
in mijn privé-leven. Vrijheid binnen
noodzakelijke opgelegde structuren.
Ik sta dan ook positief tegenover
vragen die mensen mij stellen in b.v.
een cursus voor B-trainer. Ik werk

aan de KULeuven mee aan enkele
thesissen, zolang me dat ook helpt
om veel dingen te ontdekken. Ik
wil een toptrainer-coach worden.”
Op drie Afrikaanse landen na, zijn
alle deelnemers voor het WK in Peru
gekend: Rusland, Servië, België,
Turkije, Duitsland, Italië, Japan,
Thailand, China, Korea, Brazilië,
Argentinië, Peru, Dom. Republiek,
USA, Mexico en Cuba. “Ik vind dat
zo boeiend en leerrijk dat ze onze
ploeg best in een groep met vier
toplanden mogen plaatsen. Ik zou
echt benieuwd zijn hoe we daarop
kunnen reageren,” besluit Fien, die

volgend jaar ervaring zal bijbrengen
bij Kieldrecht. Ze brengt alvast
Amber De Tant, Silke Van Avermaet,
Manon Stragier en Britt Herbots mee
uit haar succesvolle jeugdploeg.
Haalden brons voor België: Amber
De Tant, Lisa Van den Vonder, Silke
Van Avermaet, Lotte De Quick,
Laure Flament, Elien Peeters,
Charlotte Coppin, Justine D’hondt,
Manon Stragier, Hanne Coppens,
Anna Valkenborg en Britt Herbots.
Tekst: Marcel Coppens
Foto: Topvolley Belgium - Chantal
De Troch

Tweede WK-kwalificatieronde bijzonder zwaar voor Belgische mannen-21

Joël Banks: “Zo snel mogelijk van
deze groep een geheel maken”
Van 15 tot 17 mei spelen de Belgische jongeren -21 jaar de tweede WKkwalificatieronde in het Sloveense Nova Gorica, nadat ze zich eerder dit jaar in
Vilvoorde als reekswinnaar kroonden in de eerste ronde. Het wordt in Slovenië
een bijzonder zware opdracht voor trainer Joël Banks en zijn manschappen. Zelfs
al kreeg hij er voor de gelegenheid de ervaren Teun Buijs bij als assistent-coach.
“Wij spelen immers tegen thuisland
Slovenië, favoriet Rusland en het
sterke Duitsland, terwijl er slechts één
ploeg – de winnaar dus – doorstoot
naar het WK in Cyprus,” beseft de
bondscoach. “Al deze ploegen hebben
een reputatie en wonnen een poule in
de eerste ronde van dit toernooi. Als
we naar onze eigen ploeg kijken, dan
stellen we vast dat twee sterkhouders
– Laszlo de Paepe en Tomas
Konings – er wegens blessurelast
niet zullen bij zijn. We wijzigden
de ploeg verder lichtjes tegenover
januari, doordat enkele jongeren uit
de selectie -19 jaar de sprong maken
naar een hogere leeftijdscategorie.”
Hoewel hij - door de afwezigheid
van
enkele
spelers
met
schoolverplichtingen
of
playoffwedstrijden - pas gedurende de
laatste twee weken over een volledige
kern kon beschikken, hoor je Banks

niet klagen. “We moeten op dat
toernooi echt spelen voor mekaar
en dus is de opdracht om zo snel
mogelijk van deze groep een goed
geheel te maken. Sommigen kwamen
eerder al meetrainen op de Vlaamse
Volleyschool om het ritme te behouden,
terwijl anderen een evenwicht zochten
tussen rust en competitie. Maar
tijdens het laatste weekeinde voor
het WK-kwalificatietoernooi spelen
we enkele matchen tegen Polen. Dat
is een ideale sparring-partner, die in
de andere poule speelt en die uitpakt
met een mixt van snelheid en kracht.
Op het vorig EK eindigden zij als
tweede. Tegen hen kunnen we al van
deze groep een goed geheel maken,
waarin de spelers van mekaar weten
wat er van hen verwacht wordt.”
In een toernooi als dit met slechts
één ploeg die zich voor het WK
kan kwalificeren, is elke wedstrijd
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belangrijk. “We mogen eigenlijk de
openingswedstrijd
niet
verliezen
tegen Duitsland. We sprokkelen
dan ook de noodzakelijke informatie
om de tegenstander zo goed
mogelijk vooraf te kennen. Wij zijn
zeker niet bij voorbaat verloren,
want we hebben de ervaring van
een goed EK vorig jaar,” blijft Joël
Banks een optimistische coach.
Tekst: Marcel Coppens
Programma van de Belgen:
15 mei: 15u Duitsland – België
16 mei: 18u Slovenië – België
17 mei: 15u België – Rusland
In Belchatov (Polen) spelen in
de andere poule: Polen, Italië,
Oostenrijk en Frankrijk.
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België heeft weer een nationaal beachteam: Koekelkoren – Van Walle

“We hebben het lef om te springen”
Heel

wat

beweging

dit

jaar

in

de

Belgische

beachwereld. De organisatie van het Belgische circuit
komt volledig in handen van de federatie en voor het
eerst sinds het tweetal Mouha-Gielen kan ons land
opnieuw

Dries Koekelkoren en Tom Van Walle
zorgen voor een primeur. Liesbeth
Mouha deed het hen voor met haar
respectievelijke partners Liesbet
Van Breedam en Katrien Gielen,
maar dit jaar vormen de Belgische
titelhouders het allereerste nationale
professionele mannelijke beachteam.
“’Eindelijk!’, horen we nogal veel”,
lacht Koekelkoren. “Voor sommigen
komt het misschien als een verrassing,

een

professioneel

maar wij werken er al een poos
stapsgewijs naartoe. Het was geen
evidente beslissing, Tom en ik hebben
hier heel goed over nagedacht.”
100 % gaan voor het zand
De klik kwam er vorig jaar, tijdens
een internationaal toernooi. “We
kwamen uit tegen duo’s die al jaren
professioneel bezig waren met

beachduo

afvaardigen.

beachvolleybal en we merkten dat
wij – terwijl we ons er maar enkele
maanden per jaar op toeleggen – de
maat konden nemen van sommige
van hen. We praatten met enkele
buitenlandse teams en zij gaven ons
de raad om ons 100 % op het zand
te storten”, vertelt Koekelkoren.
En zo geschiedde. De twee mannen
pakten het doordacht aan. “We hebben

Van Walle - Koekelkoren
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erop toegezien dat we omkaderd
zijn door de juiste mensen. Tot vorig
jaar kwamen we uit voor Sinibeach.
We hebben open gecommuniceerd
naar de club over onze plannen en
zijn samen met hen begonnen aan
de uitbouw van het project. Nadien
zijn we naar de federatie gestapt,
waar we constructieve gesprekken
hadden met Koen Hoeyberghs
(VVB
topsportcoördinator,
nvdr.)
en nadien groen licht kregen voor
ondersteuning van de volleybalbond.”

een tweetal jaar niet het
niveau dat we voor ogen
hebben en dat nodig is
om mee te draaien op
hoofdtabellen, dan is
de zaal nog altijd ons
vangnet, maar we geloven
in onze mogelijkheden,
zolang we de ruimte
krijgen om te evolueren.”

Van wereldstad naar wereldstad

En voor die ruimte en

Hun ambities? Die reiken vrij ver. “De
Olympische Spelen van 2016 in Rio de
Janeiro halen is sowieso onmogelijk
via de gewone kwalificatieweg, maar
er bestaat nog een waterkans om een
ticket te verzilveren via de Continental
Cup. Als we in Lorca (9-10 mei) bij
de eerste drie eindigen, blijft die kans
gaaf, maar dat wordt een bijzonder
lastige opgave. Eigenlijk willen we ons
vooral concentreren op de FIVB en
CEV Beach Tour. We moeten stijgen
op de ranking. Zoals we de voorbije
jaren van de ene stad naar de andere
trokken in België, staan we te popelen
om dat nu te doen over de hele wereld.
En geef ons de tijd om rustig te groeien
naar de Spelen van Tokio in 2020.”
Hoe groot is de kans voor de Belgen
om een rol van betekenis te spelen
in het felbevochten internationale
circuit?
“We moeten natuurlijk onderaan
beginnen. Voor heel wat toernooien
zullen we dit jaar moeten rekenen op
wildcards, maar dan is het aan ons
om punten te rapen en te klimmen in
de ranking. We zijn ervan overtuigd
dat we een stevige progressiemarge
hebben”,
weet
Koekelkoren.
Ze blijven met beide voeten op grond,
maar dat wil niet zeggen dat hun
stap naar het ‘grote (zand)werk’ een
tijdelijk plan is. “We zijn realistisch.
Groeipijnen zijn onvermijdelijk en het
zal niet altijd gemakkelijk zijn, maar
we hebben tenminste het lef om te
springen. We willen een pioniersrol
vervullen en de basis leggen voor
een duidelijke structuur rond het
professionele
beachvolleybal
in
België. Dit is geen klein zijproject. We
hebben een planning op lange termijn
opgesteld, waarbij we de resultaten
jaar per jaar evalueren. Halen we na

Onder de vleugels van
Topvolley Belgium

Programma Belgian Beachvolley
Championship
Hechtel-Eksel			9-10 mei
Brussel			16-17 mei
Gent				24-25 mei
Kortrijk				6-7 juni
Aalst				20-21 juni
Sint-Niklaas			27-28 juni
Roeselare			4-5 juli
Leuven			19-21 juli
Maaseik			1-2 augustus
Knokke-Heist			7-9 augustus

ontwikkelingsmogelijkheden heb je
… centen nodig.
Koekelkoren: “Ons spaargeld konden
en wilden we er niet in investeren
– dat werd ons trouwens ook
afgeraden door ‘ervaringsdeskundige’
Liesbeth Mouha. Dus zijn we naar
de federatie gestapt en die liet ons
na een tijdje weten dat ze ons als
nationale team wilde integreren in
de topsportstructuur. We komen uit
onder Topvolley Belgium, waardoor
wij volledig kunnen focussen op het
sportieve. De fysieke begeleiding, het
financiële aspect en de logistieke steun
neemt de federatie voor haar rekening.
Het budget is rond, we kunnen starten.
Koekelkoren en Van Walle hebben
een goed gevulde agenda tot eind
2015, maar dat wil niet zeggen dat ze
het Belgische kampioenschap links
laten liggen. “We zijn ingeschreven
voor alle manches, maar wanneer
die samenvallen met internationale
toernooien, dan geven we voorrang
aan die laatste. Zoals het er nu naar
uitziet, nemen we deel aan 5 à 6 BKmanches en de Masters in Knokke.
Investeren in het BK van morgen
Over het BK, gesproken. Geen
promotor meer dit jaar die de
manches en het finaleweekend
draagt, het is de volleybalfederatie
die deze taak op zich neemt. “Dit plan
was al een tijdje hangende, maar
is door een aantal verwikkelingen
in een stroomversnelling geraakt.
De federatie neemt het zowel op
technisch als op spelniveau over en
de plaatselijke organisaties krijgen
iets meer ‘werk’. Gelukkig kunnen de
meeste organisatoren terugvallen op
jaren ervaring”, vertelt Johan Van Riet.
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Het is een ommezwaai die een grote
inspanning vergt. Een inspanning
die op het einde van het seizoen zal
worden geëvalueerd, samen met
de organisatoren. “We zijn er ons
van bewust dat we een moeilijk jaar
tegemoet gaan. Het zal geen sinecure
zijn om het financiële plaatje rond te
krijgen. We kunnen dit seizoen wel
rekenen op de steun van klinkende
namen als Het Laatste Nieuws
en Ethias, maar om de uitstraling
van het BK te blijven behouden,
moeten we de komende jaren
ook nieuwe partners aantrekken.
Vandaag investeren in het BK van
morgen is nodig”, beseft Van Riet.
Return of the king and queen
De organisatiestructuur is uiteraard
de grootste verandering, maar
daarnaast zijn er nog enkele andere
nieuwigheden in het Belgische circuit.
Roeselare komt erbij als organisator
en ‘King/Queen of the Beach’ is terug
van weggeweest. Op 27, 28 en 29
juli treffen de beste 16 beachers en
beachsters elkaar in Brussel. Ze
spelen dan niet in teamverband.
“Het toernooi staat eigenlijk los van
het BK, maar is vooral bedoeld om de
spektakelwaarde te verhogen en om
de spelers en speelsters individueel
te bekronen. De beachspeler en
-speelster van het jaar uitroepen,
zeg
maar”,
aldus
Van
Riet.
De federatie werkt wel degelijk
aan een meerjarenplan voor het
beachvolleybal. “Het grote verschil
met een promotor is dat wij mogelijke
winst herinvesteren. Op die manier
hopen we het toernooi groter te
maken. We willen ook de Waalse
kant opnieuw meer betrekken en op
termijn de kustgemeenten weer warm
maken voor het beachcircuit. Dat
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Koekelkoren – Van Walle
zijn taaie klanten: in het
zomerseizoen zijn zij geen
vragende partij voor extra
activiteiten. Gelukkig blijft
Knokke-Heist een vaste
waarde. We kunnen ons
geen betere plek wensen
voor het finaleweekend.”
De jeugdwerking is een
belangrijk onderdeel van
de strategie. “Je moet het
talent de kans geven om
zich te ontwikkelen en je
moet ze laten geloven in
een verhaal. Als je lang
genoeg duwt tegen de deur,
gaat ze wel open. Vandaar
ook de steun aan Tom Van
Walle en Dries Koekelkoren.
Het is ons beste duo op
het
zand
momenteel,
het zou zonde zijn om
zo’n opportuniteit te laten
schieten. Maar als je twee
spelers vraagt om de zaal
vaarwel te zeggen en de
wereld rond te reizen, moet
je daar een engagement
tegenover
kunnen
zetten”, besluit Van Riet.
Tekst: Inne Vanden Bremt
Foto: Bart Vandenbroucke

Jeugdselectie beachvolleybal: “Van onderuit bouwen aan
meer beachteams”
Terwijl Dries Koekelkoren en Tom Van Walle de bakens uitzetten, wordt binnen de
VVB ook naarstig gewerkt aan opvolging in de toekomst. “Voor het derde jaar op
rij trainen we een twaalftal jongeren, meisjes en jongens, in een nationale selectie.
Het is de bedoeling om hen klaar te stomen voor de EK’s U18, U20 en U22”, zegt
Rik Donckers, voorzitter van de VVB beachcommissie. “Begin mei organiseren we
nieuwe selectietrainingen, waarbij we op zoek gaan naar spelers en speelsters die een
meerwaarde kunnen betekenen voor de huidige selectie.”
In de ons omringende landen staat een dergelijke jeugdwerking al enkele jaren op
poten, België was toe aan een inhaalbeweging. “Als je jongeren wil laten doorstromen
naar de top, dan moet je ze eigenlijk zowel ’s winters als ’s zomers op zand laten
trainen; je moet 12 maanden met de voeten in het zand staan. Die stap kunnen we nu
spijtig genoeg nog niet zetten. Eens de geplande indoor beachhal er is, zal er veel meer
mogelijk zijn. De overheidssubsidies en ook het principiële akkoord van de VVB zijn in
orde, dus we hopen er op korte termijn werk van te maken.”
Donckers is ervan overtuigd dat ze binnenkort vanuit de federatie een full time
beachjaarprogramma zullen kunnen bieden. De beachcommissie heeft een beleidsplan
uitgewerkt met enkele belangrijke pijlers. Kortom, er is een volledige visie ontwikkeld
rond het Belgische beachvolleybal. “De inspanningen beginnen de eerste, voorzichtige
vruchten af te werpen. Toegegeven, een carrière in de zaal biedt meer zekerheid, maar
ik weet zeker dat heel wat spelers en speelsters meteen op de kar zouden springen.
De indoor topsportwerking is een fantastisch project en het is niet de bedoeling om te
concurreren. We willen in navolging van dat mooie werk een evenwaardige structuur
en cultuur uitbouwen. Dat zal niet van vandaag op morgen gebeuren, het wordt een
werk van lange adem. Maar het is het waard. Er is talent aanwezig. Dat zien we
nu al: verschillende teams uit de jeugdselectie kunnen dit jaar deelnemen aan het
seniorencircuit en ervaring opdoen tijdens de BK-manches.”

Van Walle - Koekelkoren
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Programma Koekelkoren – Van Walle
Maand
Mei

Datum
9 en 10 mei
17/mei
21 tot 24 mei
25/mei
26 tot 31 mei

Tornooi
Continental Cup Lorca Spanje
BK Brussel
CEV Masters Jurmala Letland
BK Gent
FIVB WT Grand Slam Moscow Rusland

Juni

2 tot 7 juni
7/jun
9 tot 14 juni
16 tot 21 juni
21/jun
27 en 28 juni

FIVB Major Series Porec Kroatië
Wildcard
BK Kortrijk
Afh. Van Porec
FIVB Major Series Stavanger Noorwegen Wildcard
FIVB WT Grand Slam St. Petersburg USA Wildcard
BK Aalst
Afh. Van St. Petersburg
BK St. Niklaas
X

Juli

4 en 5 juli
7 tot 12 juli
OF
8 tot 12 juli
21/jul
21 tot 26 juli
28 tot 31 juli

BK Roeselare
FIVB Major Series Gstaad Zwitserland

X
Wildcard

CEV Satellite Vaduz Liechtenstein
BK Leuven
FIVB WT Grand Slam Yokohama Japan
CEV finale Klagenfurt ???

Afh van Gstaad
Afh van Yokohama
Wildcard
Wildcard

2/aug
5 tot 9 augustus
7 tot 9 augustus
11 tot 16 augustus
18 tot 23 augustus
25 tot 30 augustus
?

BK Maaseik
CEV Masters Biel
BK Finale Knokke
FIVB WT Open Istanbul Turkije
FIVB WT Grand Slam Long Beach USA
FIVB WT Grand Slam Olsztyn Polen
4de ronde Continental Cup?

X
Wildcard
X
X
Wildcard
Wildcard
Afh van Lorca 9,10 mei

September 1 tot 6 september?
8 tot 13 september
22 tot 27 september

FIVB Major Series Duitsland
FIVB WT Open Sochi Rusland
FIVB WT Open Xiamen China

Wildcard
X
X

Oktober

FIVB WT Open Puerto Vallarta Mexico

X

November 17 tot 21 november

FIVB WT Open Doha Qatar

X

December 8 tot 13 December

FIVB WT Open Mangaung Zuid-Afrika

X

Augustus

6 tot 11 oktober

TOPSPORT_VL_logo_2014_PMS.pdf

1
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11:40

Zekerheid
X
X
X
Afh. Resultaat Jurmala
Wildcard

Zij steunen topvolley in België
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Pieter Verhees speelt finale met
Modena
Champions League

Eczacibasi

Toch wel verrassende
uitslagen in de halve
finales bij de vrouwen.
De organiserende
Poolse landskampioen
Chemic Police ging
met zware 0 - 3 cijfers
onderuit tegen Busto
Arsizio (22 - 25, 2527, 21-25). Freya
Aelbrecht viel elke set in.
De Turkse derby
tussen de twee teams
uit Istanboel werd niet
gewonnen door favoriet
Vakifbank maar wel
door Eczacibasi. De
eindstand: 1 - 3 (22-25,
25-16, 22-25, 22-25).
Plaats 3 & 4 : Chemic
Police - Vakifbank 0 – 3
(19-25, 21-25, 17-25).
Plaats 1 & 2 : Eczacibasi - Busto
Arsizio 3 – 0 (25-22 25-20, 25-21).
CEV Cup
Bij de mannen verloor Trentino de
eerste wedstrijd van de finale thuis
tegen Dynamo Moskou met 1 - 3
maar won dan in Moskou eveneens
met 1 – 3, zodat een golden set
uitsluitsel moest brengen. Hierin was
Moskou met 15 - 12 de sterkste.
Bij de vrouwen verloor het Poolse
Sopot van Charlotte Leys met 3 - 0
in Krasnodar maar won thuis met
3 - 1 zodat ook hier een golden set
beslissend was. Deze werd door de
Russinnen met 10 - 15 gewonnen.
Challenge Cup
Bij de mannen ging de beker naar Novi
Sad. Na 3 - 1 winst thuis won Novi Sad de
eerste twee sets in Lissabon waardoor
bekerwinst een feit was. Dat Benfica
daarna de volgende drie sets won, was

18

slechts een doekje voor het bloeden.
Bij de vrouwen won Uralochka
Ekaterinenburg thuis tegen Bursa
met 3 - 0. In de terugwedstrijd dwong
Bursa via een 3 - 1 zege een golden
set af, die met 15 - 11 gewonnen
werd zodat de cup in Turkije bleef.
WK Beach
In het totaal zullen 96 teams uit 40
landen deelnemen aan het WK Beach
in Nederland. Het gastland zal het
hoogste aantal teams namelijk negen
in competitie hebben: vijf bij de mannen
en vier bij de vrouwen. Hierna volgen
Brazilië met acht, USA met zeven en
Duitsland met zes. De kwalificatiepoules
gaan vanaf 26 juni door in Den Haag,
Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn.
De halve finales en de finale worden
op 4 en 5 juli gespeeld in Den Haag.
Fuzhou Open
In China greep het allereerste open

toernooi van de World Tour plaats
einde april. De grote kanonnen
waren hierop nog niet aanwezig.
Bij de mannen zag het podium er als
volgt uit : 1. Böckermann - Flüggen
(GER); 2. Brouwer - Meeuwsen
(NED); 3. Krou - Rowlandson (FRA).
Bij de vrouwen kregen we volgend
podium : 1. Broder - Valjas (CAN); 2.
Laboureur - Sude (GER); 3. Walsh Ross (USA).
EK U19 mannen
Na afloop van de poulewedstrijden
tijdens dit EK in Turkije kregen we
volgende stand :
Poule A :		
1. Polen
14pt; 2. Italië 12;
3. Rusland 9; 4. Servië 5; 5.
Frankrijk 4; 6. Denemarken 1pt.
Poule B:
1. Duitsland 12 pt; 2. Turkije 11; 3.
Bulgarije 10; 4. Tsjechië 6; 5. Spanje
3; 6. Roemenië 0.
Halve finales:
Polen - Turkije 3 - 0 (25-19, 25-17,
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25-23)
Duitsland – Italië 1 – 3 (17-25, 22-25,
25-22, 20-25)
Plaats 3 & 4 :
Turkije - Duitsland:
3 - 1 (25-19, 25-19, 22-25, 25-18)
Plaats 1 & 2 :
Polen - Italië 3 - 1
(25-15, 25-13, 25-27, 25-22).
Europese competities
Frankrijk
In Liga A werd de straf van 7 punten voor
Beauvais uiteindelijk toch toegepast
zodat het team van Frank Depestele
en Gert Van Walle de competitie
afsloot op een achtste plaats met 43 pt,
even veel als nr zes Ajaccio en nr zeven
Toulouse. Cannes dat met 55 pt op de
eerste plaats geëindigd was, werd dus
de tegenstander van Beauvais in de
kwartfinale van de play-offs. Tours van
Kevin Klinkenberg eindigde vierde
met 53 pt en moest in de kwartfinale
tegen Sète dat vijfde eindigde.
In de kwarfinale bleek Cannes te sterk
voor Beauvais. Na een felbevochten
3-2 thuis ging Cannes met 3 - 1
winnen in Beauvais. Tours schakelde
vlot Sète uit. Na 3-1 thuis volgde een
3-0 overwinning op verplaatsing.
In de halve finale schakelde Tours
daarna Cannes uit. Na een 2-3 zege
op verplaatsing volgde 3-1 winst
thuis. In de finale speelt Tours tegen
de winnaar van de beslissende
derde wedstrijd, nl. Paris, dat in de
‘belle’ nipt won met 3-2 van Lyon.

In Liga B eindigde Maxeville Nancy van
Jelle Ribbens op de tweede plaats.
De eerste acht teams speelden playoffs om uit te maken wie promoveerde
naar Liga A. Nancy kwalificeerde zich
hier voor de finale. Tegenstander wordt
de winnaar van de beslissende derde
wedstrijd tussen Poitiers en Nice.
Bij de vrouwen is Cannes van Ilka
Van de Vyver op de eerste plaats
geëindigd met 64 pt. Le Cannet was
tweede met 49 pt. Paris St.-Cloud
van Nina Coolman, Maud Catry en
trainer Stijn Morand derde met 44
pt en Nantes van Angie Bland en
Els Vandesteene vierde met 43 pt.
In de play-offs was Cannes reeds
snel zeker van een plaats in de finale.
De andere finalist is de winnaar
van de beslissende derde wedstrijd
tussen Le Cannet en Paris St.-Cloud.
Na een duel dat meer dan twee
en een half uur duurde, won Le
Cannet de ‘belle’ met 3-2. Dus een
zuiderse finale Cannes – Le Cannet.
Nantes werd al uitgeschakeld in
de kwartfinale. Nantes verloor de
beslissende wedstrijd thuis tegen
Béziers met 0-3.			
Bij de toekenning van de individuele
awards vielen verschillende Belgen
in de prijzen. Frank Depestele werd
uitgeroepen tot beste spelverdeler in

Nina Coolman en Maud Catry

Liga A. Jelle Ribbens tot beste libero
in Liga B. Bij de vrouwen eindigde Stijn
Morand op de tweede plaats als beste
trainer en Angie Bland op de derde
plaats als beste middenspeelster. In
de rangschikking van beste aanvaller
en beste scoorder stond Gert Van
Walle telkens op de tweede plaats.
Italië
Bij de mannen eindigde Trentino de
competitie op de eerste plaats met
62 pt. Modena van Pieter Verhees
was tweede met 60 pt, Verona van
Sam Deroo vijfde met 47 pt en
Latina van Simon Vandevoorde
zesde met 41 pt. In de rangschikking
van beste middenaanvaller eindigde
Simon Vandevoorde op de eerste
plaats met 57, 1% gescoorde
aanvallen, 87 kill bloks en 17 aces.
Pieter Verhees eindigde op de
tiende plaats met 57, 6% gescoorde
aanvallen, 34 kill bloks en 13 aces.
In de kwartfinales van de play-offs
kwalificeerde Modena zich tegen
Ravenna en Trentino tegen Molfetta via
twee opeenvolgende overwinningen.
Zowel Verona tegen Perugia als Latina
tegen Lube Treia wonnen de eerste
wedstrijd op verplaatsing maar verloren
daarna thuis zodat de derde wedstrjd
beslissend was. Latina hernieuwde zijn
exploot, voor Verona was het liedje uit.
In de halve finale schakelde Modena
Latina uit via twee opeenvolgende
overwinningen. Trentino
en Perugia speelden
een beslissende
derde wedstrijd, die
door Trentino met 3-2
gewonnen werd. Een
finale Trentino – Modena
bijgevolg.
		
Bij de vrouwen startte
Piacenza van Frauke
Dierckx en Lise Van
Hecke met 0 - 3 verlies
thuis tegen Arsizio
maar wist dan via twee
opeenvolgende 3 - 1
zeges zijn plaats af te
dwingen in de halve finale.
Hierin werd Piacenza
uitgeschakeld door
Novara. Minder goed
verging het Modena van
Hélène Rousseaux en
Laura Heyrman. Na
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Modena: Pieter Verhees

3 - 1 winst in de eerste wedstrijd
van de kwartfinale thuis tegen
Conegliano werden de volgende twee
matchen telkens met 3 - 2 verloren.
De finale voor de landstitel wordt
gespeeld door Novara en Conegliano
Turkije
Zowel Fenerbahce van Wout Wijsmans
als Maliye Piyango van Bram Van
den Dries werden uitgeschakeld
in de kwartfinale van de play-offs.
Fenerbahce verloor de derde en
beslissende wedstrijd in eigen huis
tegen Galatasaray met 3 - 1. Piyango
verloor na 0 - 3 verlies thuis en 2 - 3
winst in Arkas Spor de derde wedstrijd
in Izmir met 3 - 0. De vier overwinnaars
van deze kwartfinale speelden dan
een competitie met vier voor de titel,
de verliezers hetzelfde voor plaats vijf
tot acht. Arkas Spor verzekerde zich
verrassend van de eerste plaats en
dus van de landstitel door na zeges
tegen Ziraat Bankasi en Galatasaray
bij Halkbank met 3 -1 en thuis
tegen Halkbank met 3-0 te winnen.
Zelfde formule bij de vrouwen. Hier
werd de finalegroep gespeeld door
de vier ploegen uit Istanboel namelijk
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Vakifbank, Fenerbahce, Galatasaray
en Eczacibasi. Een wedstrijd voor
het einde ligt de eindstand reeds
vast. Fenerbahce eindigt eerste
v o o r Va k i f b a n k e n E c z a c i b a s i .

en Lycurgus Groningen was er een
beslissende derde wedstrijd met 3 - 2
gewonnen door Groningen. In de finale
won Landstede drie opeenvolgende
malen. Het werd 3-1, 3-0 en 3-0.

Polen
Bij de mannen werd de finale voor
de landstitel gespeeld door Rzeszow
en Gdansk. Rzeszow won tweemaal
thuis en met 3-2 in Gdansk. De strijd
voor de vijfde plaats tussen Bydgoszcz
van Vital Heynen en Kedzierzyn
werd beslecht in een golden set, door
Bydgoszcz gewonnen met 15-12.

Bij de vrouwen werd dezelfde formule
gehanteerd als bij de mannen in België.
In de poule met zes eindigde Eurosped
op de eerste plaats met 23 pt en Sneek
op de tweede plaats met 22pt. In de
finale had Sneek vier wedstrijden
nodig om de titel binnen te rijven.

Bij de vrouwen speelt Charlotte Leys
met Sopot de finale tegen Chemic
Police. Even zag het er in de halve
finale benard uit toen de eerste
wedstrijd thuis tegen Muszyna met 0 - 3
verloren werd. De volgende wedstrijden
werden echter vrij vlot met tweemaal
3 - 0 en eenmaal 3 - 1 gewonnen.
Nederland
De finale van de play-offs bij de mannen
werd gespeeld door Landstede en
Lycurgus Groningen. In de halve
finale schakelde Landstede Orion
uit met tweemaal 3 - 1. In de andere
halve finale tussen Dynamo Draisma

Rusland
Bij de mannen werd de finale gespeeld
door Belgorod en Zenit Kazan. De
titel ging naar Kazan dat na verlies
van de eerste wedstrijd met 3 - 0 de
volgende won met 3-2, 3-0 en 3-2. In
de halve finale had Belgorod Surgut
uitgeschakeld via driemaal 3-0. Zenit
Kazan had tegen Dynamo Moskou
ook slechts drie wedstrijden nodig. Het
werd tweemaal 3-1 en eenmaal 3-0.
Bij de vrouwen ging de titel naar
Dynamo Kazan dat in de finale Dynamo
Moskou versloeg met 3-0, 3-0 en 3-2.
Tekst: Fernand Walder
Foto’s: CEV, Saint-Cloud Paris SF,
Modena Volley
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Twee meisjes en de ‘andere’ prijzen
*
Wie van onze lezers kent een
Nederlandse volleybalster die kijkfiles
veroorzaakt in China? Dat ze in de
Chinese volleycompetitie niet vaak
buitenlanders tegen het lijf lopen,
laat staan een bevallige blondine,
dat mocht de 31-jarige Manon Flier
al snel ondervinden. Aan het woord
deze Hollandse schone met haar
lange benen: “Als ik op een taxi
stond te wachten, vertraagde het
verkeer. Ik werd overal aangegaapt.
Manon Flier

Women’s Volleybal Championship,
waar de Kazakse ploeg pas zevende
werd en de tiener amper speelminuten
kreeg. En toch was ze meteen een
item op de sociale netwerken. Een
krant uit Taiwan publiceerde zelfs
een katern van tien pagina’s met
foto’s van haar Facebookaccount.
Op Twitter heeft ze inmiddels bijna
45.000 volgers. Fans komen alleen
naar wedstrijden om naar haar te
staren … het toernooi interesseert
hen niet. Altinbekova zelf was
geflatteerd door de aandacht, maar
riep haar ‘fans’ op om niet nóg meer
fanpages op Facebook te creëren.
“Het wordt een beetje te veel. Ik wil
gerespecteerd worden als sporter,
niet omdat ik er toevallig leuk uitzie.”
*
Knack Roeselare en Volley
behappy2 Asse-Lennik speelden
de finale van de play-offs. Sport/
Voetbalmagazine
deelde
bij
wijze van opwarmer vóór deze
apotheose al tien ‘prijzen’ uit.

Automobilisten remden af om beter
te kunnen bekijken en wanneer ik
in de lift stond, begonnen mensen
naast me spontaan te giechelen.”
*
Meisje twee, te mooi om te
sporten? De Kazakse volleybalster
Sabina Altinbekova (17 jaar, 1m82,
59 kg) werd een hype op de sociale
netwerken. “Voor het publiek lijkt het
wel alsof er slechts één speelster
aan dit kampioenschap deelneemt.
Onmogelijk om op deze manier te
werken,” vertelde Noerlan Sadikov,
bondscoach van het Kazakse
volleybalteam voor min-19-jarigen.
Onderwerp van discussie? Altinbekova
nam met haar nationale ploeg in
Taiwan deel aan de Asian Junior

*
Revelatie club: Promovendus
Volley Haasrode Leuven werd vooraf
door velen beschouwd als het zwakke
broertje. Onterecht, zo bleek. Met
bij momenten uitstekend volleybal
oogstten coach Kris Eyckmans en
zijn amateurspelers - drie studenten
en acht voltijds werkenden - veel lof
én schopten ze het tot in de play-offs.
*
Teleurstelling club: Foute
keuzes bij de samenstelling van
de ploeg en de technische staf
zorgden bij Noliko Maaseik voor
veel wrijving en erg onregelmatige
(lees: geregeld ronduit slechte)
prestaties. Voor het tweede jaar
op rij deed de recordkampioen
niet
mee
voor
de
prijzen.
*
Teleurstelling
speler:
Marien Moreau was soms niet af te
stoppen, speelde sterk Europees,
maar al te vaak liet de gelaten ogende
Fransman van Antwerpen het afweten.
Spelverdeler Dardan Lushtaku bleek zacht uitgedrukt - geen aanwinst voor
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Jasper Diefenbach

Maaseik. Dat hij overweegt om volgend
seizoen in een lager aangeschreven
competitie (Zweden) receptiehoek
te gaan spelen, zegt voldoende.
*
Revelatie speler: Jasper
Diefenbach toonde vorig seizoen al
zijn waarde bij Puurs. Bij Asse-Lennik
bevestigde hij met brio. Twee jaar
geleden nog bankzitter in de Liga B
viel middenman Niels Huysegoms
dit seizoen vaak in positieve zin
op bij revelatie Haasrode Leuven.
*
Beste
speler:
Robin
Overbeeke kende in het verleden
veel hoogtes en laagtes. Dit
seizoen speelde de Nederlandse
hoofdaanvaller constant op een hoog
niveau. De tandem Eemi Tervaportti
- Hendrik Tuerlinckx presteerde
andermaal sterk bij Roeselare.
*
Topscorer: Robin Overbeeke
maakte 382 punten in de reguliere
competitie, 40 meer dan Yacine Louati
(Menen) en Jonas Kvalen (Puurs).

Tekst: Dany De Vriese
Foto: Flickr, Bart Vandenbroucke
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Club in de Kijker

VCAD Puurs
“Van spelen voor het plezier naar
presteren”
Volleybalclub
ook

sinds

Argex

enkele

Duvel
jaren

Puurs

veel

stopt

energie

in

buiten
een

haar

Liga-team

jeugdwerking.

Het

resulteerde in 2014 dan ook in een Gouden label Jeugdsportfonds.
Jeugdcoördinator Bart Deloose ging met fierheid zeer graag in op de vraag om
zijn vereniging voor te stellen in onze rubriek vooral vanuit hun jeugdwerking.

Situering van de vereniging
De club heeft met haar jeugdwerking
twee doeleinden. Op jonge leeftijd
richten zij zich naar een zinvolle
vrijetijdsbesteding. Ook vanaf die
jonge leeftijd, maar vooral vanaf U17
wil zij de jeugd een kwaliteitsvolle
opleiding geven als aanzet tot ‘Top’.
‘Onze sportieve visie zegt dat
het plezier centraal staat. Zo
staat er ook dat tijdens de
competitiewedstrijden
iedereen
zal spelen. Bij bekerwedstrijden
en vanaf U17 verandert dit en
speelt de best mogelijke ploeg
en is het zaak om in deze ploeg
te geraken door hard te trainen.
De meeste spelers/speelsters krijgen
de kans om drie keer te trainen
en er wordt ook aangeboden om
te ‘dubbelen’ in een oudere reeks.
Op deze manier wordt de stap
naar de 1ste seniorenploeg kleiner.
We werken ook uitsluitend met
gediplomeerde trainers en proberen
zo veel mogelijk om ook onze eigen
16-17 jarigen hierin te betrekken door
ze trainerscursussen te laten volgen.
De laatste jaren zijn we ook vaste klant
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op de Vlaamse eindrondes al ontbreekt
wel nog die ene Vlaamse titel.’
Puurs biedt voor zowel meisjes als
jongens volleybal aan. Nochtans heeft
zij momenteel meer uitstraling door
haar mannenteam in de Liga-reeks.

Plaats in de regio
VCAD Puurs organiseert reeds
jaren initiatieven om een soort
samenwerking op te zetten met
omliggende clubs. Het probleem
is echter dat zij dicht tegen zowel
Vlaams-Brabant als Oost-Vlaanderen
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zitten waar er andere regels bestaan.
‘Qua jongens hebben we een viertal
jaar een samenwerking Londerzeel
gehad waarin we een ploeg vormden
met spelers van beide clubs. Hierdoor
hebben we een aantal jaren mooie
resultaten behaald en volgend
seizoen gaan deze 17-jarigen terug
naar JVL. Hun opleiding zit er op.’
Momenteel heeft de vereniging een
open samenwerking met M.Siks
Blaasveld waar haar talentvolle jeugd
een kans krijgt. ‘Zo hebben een
drietal spelers van onze divisieploeg
vorig seizoen de stap gemaakt
naar M.Siks in 1ste nationale.’
Binnenkort starten er gesprekken
met twee clubs uit Vlaams-Brabant
over een eventuele samenwerking.
De bedoeling is om een sterke
regionale jeugdwerking tot stand
te brengen waarna de kinderen
vanaf een bepaalde leeftijd in de
regio kunnen kiezen op welke
niveau ze kunnen/willen spelen.
Opleidingsstructuur binnen
vereniging

de

Zowel voor de jongens als de meisjes
heeft de club een jeugdcoördinator.
Voor de meisjes is dit Guy Van Dyck
en voor de jongens Bart Deloose.
In de clubstructuur is een sportieve
cel actief die de technische
lijnen uitzet. Zij komt 2-3 keer
per jaar samen met alle trainers

‘Kinderen zouden vanaf
een bepaalde leeftijd in
hun regio moeten kunnen
kiezen op welk niveau ze
kunnen en willen spelen.’

Momenteel heeft men bij de vrouwen
een ploeg in 1ste provinciale met
enkel
eigen
opgeleide
jeugd.
‘Voorlopig is dit het hoogst haalbare.
Binnen een aantal jaren is divisie
misschien wel haalbaar aangezien we
nu met een sterke U15-lichting zitten.’
Bij de jongens is de divisieploeg
weggevallen.
‘Daarom
hopen
we hard op promotie naar 3de
provinciale omdat we ook hier met
een sterke U15- lichting zitten die
we toch wel iets willen aanbieden.’

‘Ik speel graag volley omdat het
mijn ontspanning is en ik deze sport
heel graag doe, vooral omdat het een
teamsport is.’
‘VCAD is een toffe club omdat al mijn
vrienden in deze club spelen en die
kunnen goed volleyballen.
‘Wij hebben een superleuke ploeg en
goede trainers en dat is het leukste’
‘Mijn cadettentrainers zijn de tofste! Ze
leren me superveel bij ‘
’Mijn superfavoriet is Gert-Jan Claes!’
‘Mijn grote droom
is ooit in Liga A te
spelen in binnen- of
buitenland!
Gijs, 12 jaar

‘Ik heb volleybal leren kennen
via mijn mama. Het is leuk omdat
je in een team kan spelen en veel
balcontacten hebt. Ik kan er mij goed
ontspannen en amuseren.
‘Ik woon vlakbij de sporthal. Daarom is
Puurs mijn club.’
‘Het leuke in VCAC is de goede
jeugdwerking met mensen die hun
best doen. We hebben nog een jonge
coach, Joren, die ook toffe trainingen
geeft.
Het is leuk dat ADP een Liga-ploeg
heeft, naar wie ik graag ga kijken
en bij wie ik soms ook mag helpen.
(ballen rollen, enz.)’
‘Robin de Bondt, libero bij VCAD,
is mijn favoriet. Hij is altijd heel
vriendelijk tegen de
jeugdspelers.
‘Mijn superdroom is nog
heel lang volley spelen
en me goed amuseren.’

Josse, 11 jaar
‘Ik speel volleybal omdat mijn
papa dat ook deed en zo heb ik deze
sport leren kennen.’
Ik speel hier bij Puurs omdat het
dichtbij is, een leuke sfeer,omdat papa
daar training gaf.’
De VIS-toernooitjes zijn het leukste. Ik
heb hier ook leuke vriendinnen.’
‘Mit mijn medespeelster is nu mijn
idool.’
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‘Ik wil graag deel uit
maken van een team
, waar ik een grote
ster ben van het team,
zoals Mit!’
Anouk, 9 jaar

Momenteel heeft Puurs nog geen
volledige
opleidingsstructuur,
waardoor
samenwerken
met
clubs uit de omgeving een beter
alternatief is om haar leden een
volwaardig parcours aan te bieden.
Maatschappelijk gegeven: zoveel
prikkels voor de jeugd. Hoe gaan
jullie daar mee om?
VCAD heeft niet echt last van
die talloze prikkels die de jeugd
heeft. ‘De kinderen weten wat er
van hun verwacht wordt binnen

de club en de meesten zijn super
gemotiveerd om zo veel mogelijk te
trainen en wedstrijden te spelen.’
Hoe is de club ontstaan, en wat
was de motivatie?
Voor het ontstaan van de club moeten
we terug gaan tot 1968. Het was echter
pas in de jaren ‘80 dat de 1ste ploeg
zich wist op te werken via provinciale
naar landelijk en zelfs nationaal
niveau. Vanaf dan werd er stilletjes
aan jeugdwerking gedaan. Toen
kwam de fusie tussen VC Breendonk
en VC Puurs. Negen jaar geleden
werd ook Ruisbroek Volleybal Club
erbij genomen, waar de jeugdwerking
echt ontpopt is. Door de fusie van
deze drie clubs konden de spelers
vanuit de jeugdwerking doorgroeien
naar provinciale, divisie en zelfs Liga.
‘Ondertussen zijn er toch al een
aantal spelers en speelsters uit de
jeugdwerking die doorgegroeid zijn tot
in Liga A (Brent De Bleser, Tom Rochtus,
Jana Kerremans, Jelle en Jesper
Ribbens) en geregeld leveren we
ook spelers af aan de volleybalschool
(Tim De Donder, Kobe Brems).’
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Club in de Kijker: VCAD Puurs
Dé droom
‘Dé droom van de club ligt zeker in
het opzetten van een nog betere en
vooral ruimere jeugdwerking waarbij
ieder kind op zijn eigen niveau
terecht kan. Dankzij het nieuwe
hardwerkende jeugdbestuur behoort
dit zeker tot de mogelijkheden.’

Teksten verzameld door Luc De
Leenheer

Colofon
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