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Velen keken die woensdagavond 23 december raar 
op, toen ze hoorden wie de bekerfinalisten werden. 
Bij de vrouwen had Kieldrecht door het resultaat in de 
heenmatch de grootste winstkans tegen VDK Gent en ze 
slaagden voor het 16de jaar op rij in hun opdracht, maar 
de vraag was of Datovoc Tongeren wel genoeg had aan 
een 3-1 voorsprong in de ‘hel van Zoersel’. Amigos begaf 
onder de druk en het werd de hemel voor Tongeren en 
een kennismaking met het Sportpaleis op 14 februari.
Roeselare of Asse-Lennik? Op dit moment de beste 
twee teams uit de competitie en Roeselare in de beker 
de betere. Dus gingen we naar een klassieker in de 
finale: Roeselare – Maaseik. De Limburgers hadden 
immers de heenmatch met 3-1 gewonnen, kwamen in de 
competitie vlotjes winnen in de Arena van Deurne. Wat 
kon deze vedettenploeg eigenlijk gebeuren? Dat was 
echter gerekend zonder de uitzonderlijke teamgeest en 
het gegroeide vertrouwen van de jongens uit Antwerpen. 
Onder leiding van een ervaren coach als Alain Dardenne 
maakten ze het onmogelijke waar in hetgeen wel eens 
‘de match van het seizoen’ kan worden. De ploeg, die 
bij de competitiestart hooguit een vijfde plaats in het 
klassement werd toebedacht, groeide in een zinderende 
sfeer uit boven zichzelf en speelt bijgevolg voor het 
derde jaar op rij de bekerfinale. Wie had zoiets durven 
voorspellen?
Kunnen onze nationale ploegen begin januari ook 
het onmogelijke mogelijk  maken in de olympische 
kwalificatietoernooien. De spelers en speelsters die er 
naartoe gaan, beseffen ook wel dat het uiterst moeilijk 
wordt, maar dat ze misschien nooit meer in hun carrière 
de kans krijgen om een plaats te veroveren op de 
Olympische Spelen. En daar willen ze zich voor meer 
dan 100% voor inzetten. Waarom ook niet?
Al blijven wij het gek en zelfs een beetje onrechtvaardig 
vinden dat slechts maximum vier Europese landen op 
de Spelen kunnen vertegenwoordigd zijn. “Wij willen 
Europa als volleycontinent sterker maken,” sloganden 
FIVB-voorzitter Graça en Europees voorzitter Boricic bij 
de start van de campagne ‘Road to Rio’. Dus voor de 
Spelen in Japan 2020 meer Europese ploegen, vroegen 
we ons af. Nee, dat was een brug te ver. De olympische 
geest weet je, dus niet de kwaliteit. Politieke spelletjes 
ook in het nadeel van Europa. De enige toegift bleek 
een rechtstreekse plaatsing voor de Spelen te worden 
van de Europese kampioen 2019. Logische beslissing, 
maar toch wel magertjes als je ‘Europa 
sterker’ wil maken.
Hoe dan ook, mogen we al onze lezers 
van Volleymagazine een gezond 
en sportief hoogstaand jaar 2016 
toewensen, waarin het onmogelijke 
soms wordt mogelijk gemaakt.

Marcel Coppens

Het onmogelijke mogelijk maken?
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“Met Frank Depestele heb ik lang en 
veel overlegd. Hij twijfelde er zelf aan 
of hij wel fysiek in orde kon zijn, gezien 
zijn leeftijd en de snelle opeenvolging 
van competitiewedstrijden, Belgische 
en Europese bekermatchen. Ik kan 
mij in die optiek vinden in zijn 
beslissing om te rusten en 
voorrang te geven aan zijn 
club. Zijn uitvallen in de laatste 
competitiematch tegen 
Roeselare bevestigde alleen 
maar het feit dat hij niet meer 
voor 100% fysiek in orde was.
Matthijs Verhanneman 
heeft me twee maanden 
geleden al verwittigd dat de 
geboorte van zijn tweeling 
misschien midden het 
kwalificatietoernooi kon 
vallen. Het was enkele 
weken eerder, maar ik heb 
begrip voor de familiale 
situatie. Zeker met een 
pasgeboren tweeling.
Waar ik veel minder begrip 
voor heb en waar ik zelfs 
zwaar ontgoocheld in ben, 
dat zijn de afzeggingen in 
laatste instantie van Stijn 
Dejonckheere en Martijn 
Colson. Die laatste belde 
me vrijdag 18 december met 
de melding dat hij knie- en 
rugproblemen had, maar 
gaf tegelijkertijd toe dat hij 

Dominique Baeyens ontgoocheld door afzeggingen olympisch kwalificatietoernooi

“Toch kunnen wij voor enkele 
verrassingen  zorgen”

Op 5 januari staan de Red Dragons in de Max Schmelinghalle in Berlijn 

klaar om op te boksen tegen de Duitse tegenstander in het olympisch 

kwalificatietoernooi. Een groot woord voor een toernooi dat uiteindelijk amper 

één plaatsje oplevert op de Olympische Spelen in Rio. “Maar het feit dat wij bij 

de laatste acht Europese kandidaten horen om dat ene plaatsje te verdienen, is 

al een krachttoer op zich,” vindt bondscoach Dominique Baeyens, die precies 

daarom bijzonder ongelukkig is wegens enkele afzeggingen van zijn spelers.

op zaterdag tegen Roeselare zou 
spelen, dat hij nadien zou meedoen 
aan twee zware trainingen en dat hij 
met Asse-Lennik ook zou meedoen 
in de bekermatch van woensdag. Ik 
heb respect voor ieders beslissingen, 

maar als je afzegt voor dit toernooi, 
dan betekent het wel dat je niet 
meer gemotiveerd bent om naar de 
Olympische Spelen te gaan. Want 
het is daar in Berlijn niet zo maar een 
toernooitje. Het was al een prestatie 

om erbij te zijn en te spelen 
tegen de beste teams van 
Europa. De Olympische 
Spelen vormen de grootste 
sportgebeurtenis van de 
komende vier jaren. En zelfs 
al heb je maar 1 kans op 
100, dan moet je die ene 
kans trachten te grijpen.”

Stijn Dejonckheere gaf 
aan dat zijn bloedwaarden 
helemaal niet goed waren, 
dat hij zelfs vermagerde 
en maagklachten had 
en dat hij wilde luisteren 
naar zijn lichaam, terwijl 
hij dat in de voorbije jaren 
verwaarloosd had, zodat 
hij o.a. het WK miste en 
dat hij met twee langdurige 
blessures gesukkeld had in 
het verleden…
“De medische redenen 
zijn me bekend en dat hij 
zelfs twee dagen moest 
opgenomen worden in het 
ziekenhuis, weet ik ook. Maar 
het gaat me om het principe. 
Als je pas op zondagmiddag Dominique Baeyens
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20 december meldt dat je medische 
problemen hebt, maar wel nog 
maandag en dinsdag zwaar gaat 
trainen om woensdag een bekermatch 
te spelen, dan vind ik dat niet OK. Ik 
was nochtans bereid om de spelers 
die uit de bekermatchen kwamen 
een bijzonder rustige inleiding in 
de voorbereiding te bezorgen.
Daarom ook dat we pas op 26 
december begonnen met de echte 
voorbereiding. Bedoeling was 
om iedereen een beetje te laten 
recupereren en iedereen zo fris mogelijk 
aan het toernooi te laten beginnen.”

Je hebt ook niet veel tijd gekregen 
om dit toernooi voor te bereiden.
“Ik heb daar ook nog met onze 
fysiektrainer over gesproken en we 
kwamen tot de slotsom dat we niet 
meer konden doen dan hun huidige 
conditie onderhouden. Maar dat 
probleem geldt voor alle deelnemende 
ploegen. Ik vergelijk het een beetje 
met het WK-kwalificatietoernooi van 
enkele jaren geleden begin januari in 
Parijs, waar we ons toen kwalificeerden 
tegen Frankrijk. We hebben inderdaad 
te weinig trainingstijd. Ik ben daar 
super-realist in, maar ik denk dat we 
op die korte tijd ook niet veel moeten 
bijsturen, vermits we voor een groot 
deel met dezelfde kern zitten als op 
het EK in oktober in Bulgarije. De 
afspraken en automatismen zullen er 
snel weer zijn. Jelle Ribbens deed ook 
de World League-campagne mee, 
zodat alleen Arno Vandevelde de 
nieuwkomer is in deze selectie. Voeg 
daarbij dat Matthias Valkiers bij dat EK 
rechtstreeks uit blessureleed kwam en 
weinig matchritme bezat, terwijl ik hem 
dit seizoen bij Menen toch al enkele 
mooie prestaties zag leveren. Hij 
komt trouwens elke week op het EVC 
in Vilvoorde nog bij trainen. Dat moet 
ook een beter rendement opleveren.”

De Europese kampioen als 
sparring-partner kan niet slecht 
zijn…
“Het is goed dat het een wedstrijd 
werd in Tours voor een bomvolle 
zaal. Er werd aardig wat propaganda 
gemaakt door de Franse federatie voor 
deze match. Zij waren ook dadelijk 
akkoord om tegen ons te spelen. 
Ze zijn trouwens ook kandidaat om 
het EK 2019 te organiseren – net 
als Duitsland, Nederland en België 
– en dus willen ze zo veel mogelijk 
organisaties naar zich toe trekken. 

Ook al om het imago op te poetsen 
na de aanslagen in Parijs. Ze krijgen 
voor die organisaties trouwens van de 
regering ook behoorlijk wat subsidies.”

Met welke ingesteldheid verwacht 
je dat de ploeg zich in Berlijn zal 
presenteren?
“De opdracht is eigenlijk simpel: met 
veel veerkracht en met de nodige 
risico’s de wedstrijden aanpakken. 
Wij starten als underdog en dat is 
maar logisch ook, want we kwamen 
er slechts als laatste deelnemer bij. 
Het kan echter ook in ons voordeel 
spelen dat we geen favoriet zijn. Er 
zit totaal geen druk op onze ploeg, in 
tegenstelling tot organisator Duitsland, 
die er een pak geld voor over had 
om het toernooi te organiseren. Zij 
hebben er – net als Polen en Servië 
– een ontgoochelend EK opzitten. 
Polen is de wereldkampioen, die 
haar ticket voor de Spelen in laatste 
instantie kwijt speelde op de World 
Cup en voor wie het nu alles-of-niets 
wordt. En Servië is natuurlijk een 
land met een grote volleytraditie, 
maar twee jaar geleden op het EK 
in Denemarken stonden we dicht 
bij een verrassing tegen hen. Dat is 
natuurlijk het theoretisch plaatje. Veel 
zal afhangen van onze prestatie in 
de eerste wedstrijd tegen Duitsland.”

Opnieuw een duel met Vital Heynen 
aan de andere zijde…

Selectie Red Dragons:
Spelverdelers:  Matthias Valkiers en Stijn D’hulst
Hoofdaanvallers: Bram Vandendries en Gert Van Walle
Libero’s: Jelle Ribbens en Dennis Deroey
Middenmannen: Pieter Verhees, Pieter Coolman, Simon Vandevoorde, 
Arno Vandevelde
Receptie/hoek: Sam Deroo, Seppe Baetens,Tomas Rousseaux, Kevin 
Klinkenberg

Programma van Berlijn:
Twee poules:
A: Duitsland, België, Servië, Polen
B: Rusland, Finland, Frankrijk, Bulgarije
05/01: 15u Finland – Rusland, 18u België – Duitsland, 20u30 Servië – 
Polen
06/01: 15u Bulgarije – Finland, 18u Duitsland – Servië, 20u30 Rusland – 
Frankrijk
07/01: 15u België – Polen, 18u Bulgarije – Rusland, 20u30 Finland – 
Frankrijk
08/01: 14u België – Servië, 17u Frankrijk – Bulgarije, 20u Duitsland – 
Polen
09/01: 16u30 eerste halve finale, 19u30 tweede halve finale
10/01: 13u30 wedstrijd om derde plaats; 16u30 finale

“Dat heeft er totaal niks mee te 
maken. We spelen tegen Duitsland. 
Het gastland met een meer dan deftig 
palmares. Maar niets is onmogelijk. 
Ik vond dat wij tegen hen zeker niet 
onze beste match speelden enkele 
maanden geleden in Sofia. Het was in 
één set zelfs een dubbeltje op zijn kant. 
Om van hen te winnen, zullen wij een 
aantal risico’s in onze acties moeten 
leggen en er gewoon invliegen. 
Polen is als wereldkampioen 
intrinsiek de sterkste ploeg. Servië 
heeft een rijke volleytraditie, maar 
ik kwam van de ploeg niet echt 
onder de indruk op het EK 2013. 
Kortom, we hebben tegen elke ploeg 
kansen en we zijn zeker in geen 
enkele match kansloos. Want laat ons 
wel wezen: de Red Dragons vormen 
toch ook een hele mooie ploeg. 
Ook zonder de enkele afwezigen 
bezitten we toch nog heel wat talent. 
De spelers kwamen fit terug uit het 
buitenland en ze lijken me echt wel 
gemotiveerd om er iets van te maken.”

Dominique, grapje, maar jij haakt 
niet af om familiale redenen?
“Normaal gezien bevalt mijn dochter 
inderdaad eind januari, al weet je 
die datum nooit helemaal zeker. 
Of ik daar ook naar uitkijk? Dat zal 
wel zijn! Wees maar zeker! (lacht)

Tekst: Marcel Coppens
Foto’s: Bart Vandenbroucke
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“En ik kan je vertellen dat ze er het hart 
van in was. Dit had ze niet helemaal 
voorzien. Na haar schouderoperatie 
was ze redelijk snel hersteld, maar 
ze kreeg dan de weerslag van 
een voorspoedig wederoptreden. 
Ze speelde de laatste weken uit 
voorzorg niet om toch te kunnen 
deelnemen, maar het was uiteindelijk 
onmogelijk,” vond ook Vande Broek 
het een trieste zaak. “Maar verder 
komen we in actie met de momenteel 
sterkst beschikbare ploeg. Hélène 
Rousseaux had deze zomer gevraagd 

om niet te moeten meedoen om haar 
lichaam even wat rust te gunnen, 
maar toen ik haar voor dit toernooi 
contacteerde, kreeg ik binnen de 
kortste tijd een positief antwoord. 
Maud Catry valt uit de selectie en 
Nathalie Lemmens komt erbij.”
De bondscoach vindt het wel een 
uitstekende selectie, maar vindt de 
voorbereiding iets te kort. “Maar dat 
is voor de meeste deelnemende 
landen hetzelfde probleem. Ik ben 

Gert vande Broek vindt eerste match van olympisch kwalificatietoernooi cruciaal

“Als we van Polen winnen, moeten 
ze met ons rekening houden”

Alle speelsters van de nationale ploeg kregen van bondscoach 

Gert vande Broek twee dagen rust – één reisdag en één uitrustdag – 

vooraleer ze verwacht werden op de trainingen van de Yellow Tigers 

als voorbereiding op het olympisch kwalificatietoernooi in Ankara. 

Gert moest één moeilijke knoop in laatste instantie doorhakken: Angie 

Bland werd nog niet medisch in orde gevonden om deel te nemen.

dan ook blij met Nederland als 
sparring-partner: de Europese vice-
kampioen en geen al te verre reis. De 
speelsters hebben dus met Kerstmis 
en Nieuwjaar tijd om toch even bij de 
familie te zijn. En daarna begint de 
strijd met de top-8 van Europa: een 
toernooi dat straffer is dan het EK.”

Zijn de Yellow Tigers kansloos in 
dit toernooi?
“Rusland steekt er als topfavoriet 
torenhoog bovenuit, maar verder 
denk ik dat het homogene ploegen 

zijn, die tegen alle andere 
tegenstanders kunnen winnen, 
maar ook verliezen. Dat de 
kwalificatie heel moeilijk zal zijn, 
is evident. Natuurlijk wil elk team 
zich kwalificeren. Ik denk dat de 
eerste match cruciaal kan zijn. 
Voor ons kan het al dadelijk erop 
of eronder worden tegen Polen, 
dat opnieuw in zijn allerbeste 
samenstelling aantreedt. Twee 
jaar geleden vierden we in Polen 
feest, omdat we ons tegen hen 
konden kwalificeren voor het 
WK. Kunnen we die prestatie 
nog eens herhalen, dan zijn ze 

met ons nog niet klaar op dit toernooi. 
Als dat het geval is, zou ik als 
tegenstander – Italië in dit geval – niet 
graag tegen ons spelen, want ik voel 
in de voorbereiding dat iedereen hier 
staat te trappelen om voor stuntwerk 
te gaan. Langs de andere kant 
hebben we natuurlijk met Rusland 
en Italië de nummers één en drie 
uit de rankings in onze groep. Is dat 
dan een goede of een slechte loting?
Waren we in de andere groep beter 

af met gastland Turkije, die we 
weliswaar in de World Grand Prix 
klopten? Of Duitsland, ons ‘zwart 
beest’? Of Nederland en Kroatië?”

Wat denk je dan van de kansen van 
de Yellow Tigers?
“Rusland staat boven iedereen. Ik 
denk dus dat we moeten gaan voor 
de tweede of de derde plaats in het 
toernooi, die nog deelnamekansen 
biedt in juni in Japan. Het kan echt 
alle kanten uit. We stappen er zonder 
schroom of vrees naartoe en zullen 
ons voor 300% inzetten. Een vierde 
of een achtste plaats maakt geen 
verschil uit. Het is misschien een 
gedurfde uitspraak, maar wij gaan 
voluit voor de tweede of derde plaats.”

Tekst: Marcel Coppens
Foto: Bart Vandenbroucke

Alleen de winnaar van de 
finale verovert een ticket voor 
de Olympische Spelen, twee 
en drie spelen een ultiem 
kwalificatietoernooi in Japan (juni).

Selectie Yellow Tigers
Spelverdeelsters: Frauke Dirickx, 
Jasmien Biebauw, Ilka Van de Vyver
Hoofdaanvalsters: Lise Van Hecke, 
Kaja Grobelna
Libero’s: Valérie Courtois, Britt 
Ruysschaert
Middenspeelsters: Laura Heyrman, 
Freya Aelbrecht, Nathalie Lemmens
Receptie-hoekspeelsters: Els 
Vandesteene, Charlotte Leys, 
Céline Van Gestel, Hélène 

Rousseaux.

Vande Broek Gert
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Programma in Ankara
Twee poules: 
A: Nederland, Duitsland, Kroatië, Turkije
B: Polen, Rusland, België, Italië

04/01: 14u Nederland – Duitsland, 16u30 Polen – Rusland, 19u30 Turkije – Kroatië
05/01: 14u Italië – Rusland, 16u30 België – Polen, 19u30 Turkije – Duitsland
06/01: 14u België – Italië, 16u30 Duitsland – Kroatië, 19u30 Turkije – Nederland
07/01: 14u België – Rusland, 16u30 Nederland – Kroatië, 19u30 Italië – Polen
08/01: 16u30 eerste halve finale, 19u30 tweede halve finale
09/01: 16u30 wedstrijd om derde plaats, 19u30 finale
Alle wedstrijden op Laola TV

Hélène Rousseaux
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Bij welke club(s) hebben jullie 
gespeeld in België?
Kevin: “Bij Herve-Mortroux 
en Noliko Maaseik B en A.”  
Sam: “Ik begon mijn professionele 
carrière bij Roeselare in 2010. Ik 
heb er twee seizoenen gespeeld.” 
Bram: “Bij Wezo Westerlo, 
Mendo Booischot, Topvolley 
beloftenteam en Precura Antwerpen.”

Waar speelde je al en waar speel je 
nu in het buitenland?
Sam: “Eerst bij Modena, dan 
bij Verona, dus tweemaal in 
Italië. Ik koos dit seizoen voor 
het Poolse Kedzierzyn-Kozle.” 
Bram: “Bij Andreoli Latina (A1 Italië), 
San Giustino (A1 Italië), Segrate 
(A2 Italië), Beauvais (Frankrijk), 
Maliye Milli Piyango Ankara (Turkije) 
en nu AZS Olsztyn (Polen).” 
Kevin: “Twee jaar bij de Franse 
topclub Tours VB, momenteel mijn 
eerste jaar bij Bydgoszcz in Polen.”

Werd je in het buitenland meteen 
aanvaard. Heb je hindernissen 
ervaren?
Kevin: “Tours VB paste in mijn kraam. 
Ik ben Franstalig. Ik kon andere 
buitenlanders helpen bij het vertalen. 
In Bydgoszcz kwam ik vrij laat bij 
de ploeg. Gelukkig stond iedereen 
warm open voor mijn persoon.” 
Sam: “Ik kon me overal snel 
inwerken. Op het hogere niveau toont 
iedereen veel wederzijds respect.”
Bram: “De integratie in de ploegen 

Sam Deroo, Bram Van den Dries en Kevin Klinkenberg: onze drie Red Dragons in Polen

“We spelen in het beloofde land”

“We spelen in het beloofde land. Het volleyballand bij uitstek.” Sam Deroo, Bram 

Van den Dries en Kevin Klinkenberg worden in Kedzierzyn, Olsztyn en Bydgoszcz 

helemaal in de watten gelegd. Het olympische kwalificatietornooi in Berlijn 

heeft voor hen een speciaal pigment. De Poolse regerende wereldkampioen is 

één van de tegenstanders van de Red Dragons. We babbelden met Sam, Bram 

en Kevin over enkele trivia: hun carrière, hun switch naar Polen. En uiteraard 

ventileren de drie kleppers ook graag hun vooruitblik op het zo belangrijke 

OKT. Hamvraag: zijn er kansen? En trekken de Red Dragons naar Rio de Janeiro? 

verliep vlekkeloos. Enkel in 
Turkije vond ik het ietsje minder.”  

Hoe ging je om met het 
taalprobleem? Heb je een speciale 
cursus gevolgd? 
Sam: “Voor ik naar Italië trok, heb ik 
avondles gevolgd in Roeselare, één 
avond in de week. Italiaans leren 
spreken, heb ik kunnen perfectioneren 
in mijn eerste maanden in Modena. 
Sindsdien spreek ik de taal vloeiend. 
Interessant in die zin, dat Italiaans in 
het internationale volley een beetje de 
voertaal is. Vlot Pools spreken, dat is 
een ander paar mouwen. Dat evolueert 
wat minder. Maar ik heb het voordeel 

dat de trainer een Italiaan is. De andere 
spelers beheersen genoeg Engels.”
Bram: “In mijn eerste jaar in Italië 
werd ik gedropt in een ploeg waarin 
bijna niemand goed Engels sprak. Zo 
was ik genoodzaakt meteen Italiaans 
te leren. Niet zo vreselijk moeilijk, ik 
had de basis snel onder de knie. En 
Frankrijk? Ach, elke Belg spreekt toch 
een beetje Frans. Turkije en Polen? 
Dat is andere koek. Ik heb geen moeite 
gedaan om Turks te leren. Pools is al 
even moeilijk, maar er is een verschil 
met Turkije: in Olsztyn gebruiken 
we Engels in de communicatie.” 
Kevin: “In Frankrijk sprak ik mijn 
moedertaal. Simpel hé. Pools is 

Sam Deroo en Kevin Klinkenberg
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echter geen lachertje. Ik versta 
weliswaar de volleybaltermen. 
Ik heb ook medespelers die 
voor mij fungeren als tolk.” 

Hoe was en is de accommodatie in 
het buitenland?
Kevin: “Bij Tours VB was alles tot 
in de puntjes geregeld. Van de 
uitgebreide kleedkamer met sauna, 
ijsbaden en relaxruimtes, tot de ideale 
volleybalzaal. Ook de hal in Bydgoszcz 
is indrukwekkend. Er is werkelijk 
aan alles gedacht bij de bouw.” 
Sam: “Ik heb het geluk gehad dat ik 
in mijn carrière bij mooie clubs kon 
spelen. Degelijke ondergrond, ruimte 
voor veel publiek, een powerzaal 
in de hal zelf. Noem maar op.”
Bram: “Bijzonder mooi was het in 
Italië. Alleen in Segrate (A 2) speelden 
we in een klein zaaltje. Beauvais 
had een beetje een te gele/oranje 
verlichting. We konden er niet altijd 
trainen en moesten uitwijken naar 
een kleinere zaal. Ankara is dan weer 
zeer knap: de hal is eigendom van de 
Turkse federatie. In Olsztyn is de hal 
ook reusachtig groot, maar verouderd. 
Het is er ijskoud om te trainen.”

Werd en word je in de stad herkend?
Bram: “In Italië werd ik enkel door de 
echte supporters herkend. Beauvais 
is een leuk stadje, maar er is weinig 
te doen. Het contact was er klein. En 
Ankara is een mierennest als Turkse 
hoofdstad. Met ongelooflijk veel 
en grote shoppingcentra. Contact 
buitenuit had ik er weinig. In Olsztyn 
is het super leuk. Er is veel te doen. 
Gaandeweg word ik soms herkend.”
Kevin: “In Tours werd ik vaak herkend 
en aangesproken, ook omdat de 
taalbarrière voor mij niet speelde. 
Ik vind Tours een stad met een heel 
warm hart voor volleybal. In Polen 
is de beleving al even schitterend. 
Mensen herkennen je en willen met je 
op de foto. Ondanks de taal trachten 
ze hun beste Engels boven te halen. “
Sam: “Elke vrijdag wandelden 
we in Modena of Verona door het 
stadscentrum. Vaker maakten we 
ook tripjes voor een dag naar de 
mooie plekjes in de buurt. Verona 
is een top stad, prachtig. In Polen 
nu is het wel een stuk verder rijden. 
Katowice is een eind met de auto. 
We zijn ook al naar Krakau gereden. 
In de komende maanden wil ik 
zeker het concentratiekamp van 
Auschwitz-Birkenau bezoeken.”

Is er in die landen een verschil in 
supporters?
Kevin: “Tours VB staat hoog 
aangeschreven. Eigenlijk hebben 
ze supporters over het hele land. 
De harde kern zelf gaat altijd mee 
op verplaatsing. Vanzelfsprekend 
produceren ze de nodige decibels. 
Dat wordt ook verwacht. En dat 
is in Bydgoszcz niet anders.”
Sam: “Modena heeft zeer fanatieke 
supporters. Opgelet: je kan op twee 
weken evolueren van absolute held 
tot absolute anti-held. Niettemin 
vond ik Modena een schitterende 
ervaring. Verona en Kedzierzyn zijn 
vergelijkbaar: beide teams hebben een 
stevige en stabiele schare supporters 
die hun team steunen door dik en dun.”
Bram: “Ze zijn heel hevig in Italië, 
dat is geen geheim. Fransen zijn 
rustiger, ook heel vriendelijk en altijd 
bereid tot een babbeltje. In Ankara 
was het triestig: bijna niemand komt 
kijken, elke match voelde aan als 
een oefenwedstrijd. In Olsztyn is 
het totaal anders: de sfeer is super, 
het volleybal leeft echt. Polen 
is het beloofde volleyballand.”

Graag je mening over de 
begeleiding en omkadering bij die 
ploegen?
Sam: “Dat liep en loopt allemaal 
perfect. Heel uitgebreid: met een 
dokter, drie trainers, een fysical 
oefenmeester, een scoutingsapparaat, 
verscheidene kinés. Helemaal in 
orde, niets op aan te merken.”
Bram: “De omkadering in Italië is 
oké. Maar als ik iets nodig had, 
moest ik het verschillende keren 
vragen en soms geduld hebben. In 
Beauvais was alles ‘basic’ geregeld, 
maar wat de club beloofde, werd ook 
meteen uitgevoerd. Oké ook voor 
Ankara. Alleen lag mijn appartement 
op een half uur van de sporthal. In 
Olsztyn is alles op en top geregeld.”
Kevin: “Tours VB is tot in de puntjes 
georganiseerd, met een ruime 
entourage van professionals. Er is ook 
hulp van een hele schare vrijwilligers. 
Identiek scenario in Polen: we 
hebben een enorm beslagen 
scouter, die een vaste waarde is 
bij de Poolse nationale ploeg.”

Hoe luidt jouw algemene conclusie? 
Wat zijn de (on)aangenaamheden? 
Heb je spijt dat je bij een bepaalde 
club niet meer bent. Of was het een 
opluchting dat je kon vertrekken?
Sam: “In Modena beleefde ik een 

schitterend eerste jaar, hoewel ik 
er toekwam met een blessure. Het 
tweede seizoen werd na Nieuwjaar 
veel moeilijker. Het bestuur wilde 
meer dan hun investeringen in 
feite konden opbrengen. Enkele 
inkomende transfers deden mij in 
de play-offs op de bank belanden. 
Ik speelde maar een paar sets. In 
onderling overleg werd beslist mijn 
derde contractjaar niet uit te doen. Ik 
ben iemand die het spel wil maken. Ik 
wil aanwezig zijn. Die rol kon ik niet 
langer spelen in de ploeg die Modena 
voor ’14-’15 voor ogen had. Ik had 
snel een mooie transfer beet naar 
het Turkse Istanboel BBSK. Maar 
puntje bij paaltje sprong de afspraak 
af. De clubpresident werd opgepakt 
op verdenking van corruptie. Ik vond 
op de valreep Verona, ik beleefde 
er een heel aangenaam jaar, zowel 
sportief, sociaal als humaan. Maar 
de aanbieding van Zaksa Kedzierzyn 
in Polen kon ik niet laten liggen. Het 
project trok me aan. Heel terecht.” 
Kevin: “Frankrijk was een waar plezier 
voor mij: twee titels, twee bekers, 
ik kon mezelf als sportman niets 
beters wensen. Ik ben er gegroeid 
als speler en ook als persoon. Met 
dank aan de sportieve staf, de 
medespelers en de vele vrienden die 
ik heb leren kennen. Over Bydgoszcz 
kan ik halfweg de competitie nog 
niet echt een oordeel vellen.”
Bram: “Bij het Italiaanse eten hoeft 
weinig uitleg. Het beste is niet goed 
genoeg. Minder aangenaam: hoe 
ik werd behandeld, als ik iets nodig 
had. Vooral het laatste jaar was niet 
zo prettig. Ik was blij dat ik weer een 
ander land en een andere cultuur 
kon ontdekken. In Beauvais had ik 
een leuke ervaring: zowel sportief 
als niet-sportief werd het een tof jaar. 
In Ankara bleven de resultaten uit, 
de sfeer in de groep tussen jong en 
oud was ook niet super. In Olsztyn 
is het tot hiertoe gewoon geweldig.”

Hoe verloopt jouw leventje nu bij 
jouw club? Is je vrouw of vriendin 
mee? Hoe is de omgeving waar je 
woont? Hoe vul je je vrije tijd in? 
Bram: “Olsztyn, is een studentenstad 
met ongeveer 200.000 inwoners. 
Gezellig, met een tof centrum. Mijn 
vriendin - Marine Kraghmann - is tot 
eind november mee geweest. Ze is 
dan teruggekeerd om haar studie af te 
maken. In mijn vrije tijd ga ik soms naar 
cinema Multikino, waar de films in het 
Engels worden vertoond met Poolse 
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ondertitels. Ik woon 
in een rustige wijk op 
een appartementje, 
op tien minuutjes 
van de zaal. 
Winkels en centrum 
zijn in de buurt.”
Kevin: “Bydgoszcz 
is heel mooi, ruim 
250.00 inwoners. 
Alles wat een 
stad nodig heeft, 
is aanwezig: een 
authentiek oud 
centrum, ook 
h y p e r m o d e r n e 
shoppingcentra. Met 
mijn maats of met 
mijn vriendin doe ik 
vaak een ommetje in 
de stad. De weinige 
vrije tijd vul ik in, 
met een nieuwe 
studie aan de 
Vives Hogeschool: 
bedrijfsmanagement, specialisatie 
sales/verkoop. Ik woon net 
als mijn medespelers in een 
beveiligde appartementsblok op 
wandelafstand van de sporthal.”
Sam: “Ik woon samen met mijn 
vriendin Hanne. Kedzierzyn is 
een industriestadje. Met drie 
grote fabrieken in de buurt: vooral 
petrochemie. Op zich valt hier 
weinig te beleven. Maar we hebben 
toffe dingen ontdekt: een goed 
Italiaans restaurantje in de buurt, een 
shoppingcenter met een bioscoop die 
films in het Engels vertoont. Voorts 
genieten we van de Belgische televisie 
via Stievie. Ik en ook Hanne studeren 
op afstand aan de Vives Hogeschool. 
We wonen in een recent modern 
appartement boven een leuke fitness, 
waar Hanne dagelijks een work-out 
doet. En af en toe organiseren we een 
gezellig samenzijn met mijn Franse 
maats en hun vriendinnen. Ik woon op 
vijf kilometer van de hal. Mijn buren 
zijn Tillie en Toniutti. Tof: we kunnen 
snel afspreken en samenkomen.”

Waarom is volleybal in Polen zo 
‘hot’?
Kevin: “Volleybal wordt dagelijks 
gepromoot op televisie. Koppel 
daaraan de successen van de 
nationale ploeg en van de clubs 
in de Champions League.”
Sam: “Volley is de nationale sport, te 
zien in allerlei spotjes en trailers op tv. 
Ondenkbaar in België. De competitie 
is super, de nationale ploeg puilt uit 

van talent. Door de wereldtitel is de 
populariteit nog gestegen. De andere 
teamsporten halen minder grootse 
internationale resultaten. Dat is een 
voordeel voor het Poolse volleybal. 
Het is een feit dat de Polen enorm veel 
van volleybal houden. En terecht.”
Bram: “Volley is misschien de tweede 
meest populaire sport na voetbal. 
Polen zijn er gek op. Bijna elke 
wedstrijd komt op tv, dat doet natuurlijk 
veel. Misschien een hint voor België.”

Hoe promoot jouw club zichzelf in 
de regio. Wat valt op, wat doen de 
clubs speciaal?
Sam: “De besturen zijn sterk bezig via 
hun marketing. Onze foto’s prijken op 
bussen, op de vele plakborden in de 
stad. Op 6 december trokken we naar 
een shoppingcentrum om cadeautjes 
en handtekeningen uit te delen. Het 
gaat er hyper professioneel aan toe.”
Bram: “Olsztyn is zeer actief op de 
sociale media. In de regio hangen 
heel veel spanborden. Alle kranten 
en lokale tv- en radiostations 
zijn nauw betrokken bij de club.”
Kevin: “Ik bevestig wat Bram 
vertelt. Dat is bij ons ook zo.”

Polen is een tegenstander op 
het OKT in Berlijn. Kennen de 
Poolse supporters het Belgische 
volleybal?
Kevin: “De Poolse supporters volgen 
de internationale ontwikkelingen. 
Ja, ze kennen ons. Heel zeker.” 
Sam : “Ze hebben veel respect voor 

de Red Dragons. Maar 
niemand verwacht dat 
Polen zal verliezen 
tegen ons. Begrijpelijk 
hé. Op het EK werden 
we weggeblazen.”
Bram: “Ja, ze kennen 
de Red Dragons. 
Dat komt door onze 
goede resultaten 
van de laatste jaren.”

Wat willen de Polen 
bereiken in Berlijn? 
Hoe ver reiken de 
ambities van de 
Belgen? 
Bram: “Polen moèt 
zich als regerend 
w e r e l d k a m p i o e n 
kwalificeren voor Rio 
2016. Of ze dat doen 
door eerste te eindigen 
in Berlijn of in juni in 
Japan, dat maakt niet 

uit. Maar de O.S. zijn een must. Zelf 
moeten we topniveau halen. Ik start 
alleszins met heel veel vertrouwen.”
Kevin: “Logisch, dat Polen mikt op de 
eerste plaats in Berlijn. Maar ik denk 
dat iedere deelnemer vertrekt met 
dat idee. Wij ook. Veel zal afhangen 
van de vorm van de dag, we stuiten 
op sterke tegenstanders. Maar één 
of meer stunts, dat kan altijd. Wel 
was de voorbereidingstijd erg kort.”
Sam: “Elke wedstrijd moet gespeeld 
worden. We zouden drie keer moeten 
stunten in vijf wedstrijden. Zeg nooit 
‘nooit’, maar de opdracht is niet 
eenvoudig. We verloren alle recente 
wedstrijden tegen Duitsland, Polen 
en Servië. Natuurlijk: de Olympische 
Spelen zijn een droom voor elke 
sporter, zo gaan we voluit voor elke 
kans. Ik denk dat geen enkel land 
echt graag tegen ons speelt. Met 
onze enthousiaste teamgeest en 
onze sterke tactische keuzes zullen 
we het iedereen moeilijk maken.”

Wat wens je jezelf en voor onze 
lezers?
Bram, Kevin en Sam (in koor): “De 
basis van geluk is ten eerste een goede 
gezondheid. Dat is zo belangrijk, daar 
begint alles mee. Van grote waarde 
is de steun van onze vriendin en van 
onze vrienden. Nog het meest nodig is 
de volle steun van de naaste familie.”

Tekst: Leo Peeters
Foto’s: Bart Vandenbroucke, 
Łuczniczka Bydgoszcz

Drie Red Dragons in Polen

Kevin Klinkenberg
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Volleybal worldwide

Onze Belgen in het buitenland

Europacups
Veel van onze Belgische spelers 
en speelsters zijn actief in de 
verschillende Europese bekers. 

* In de Champions League is 
Trentino van Simon Van de Voorde, 
niettegenstaande  de 3 - 2 nederlaag 
bij Tours,  praktisch zeker van 
deelname aan de ronde met 12. 
Een overwinning in de volgende 
wedstrijden thuis tegen Thessalonniki 
of in Maaseik moet volstaan.  Ook 
Tours is bijna zeker mits een 3-0 of 
3-1 zege thuis tegen Noliko Maaseik.                                                                                                                          
Kaja Grobelna won met Allianz 
Stuttgart na drie nederlagen zijn  
eerste poulewedstrijd (3-1) en dit 
tegen Lokomotiv Baku, dat met twee 
overwinningen op plaats twee stond.  
Kaja scoorde 13 op 31 in aanval en 
was met 17 punten topscoorster van 
haar team. Hierdoor heeft Stuttgart 
nog een waterkansje om verder door 
te stoten.                                                       Voor 
Hélène Rousseaux wordt het door 
de 1 - 3 nederlaag thuis tegen Sopot, 
hun rechtstreekse concurrent voor 
plaats twee na het ongenaakbare 
Vakifbank, problematisch om met 
Novara door te gaan naar de ronde 
met 12. Hélène scoorde 12 punten.                                                                                                                                       
Dresdner SC van Valerie Courtois 
heeft door met 2 - 3 te gaan winnen 
bij Telekom Baku een serieuze 
optie genomen om deel te nemen 
aan de ronde met 12. Thuiswinst 
in de volgende wedstrijd tegen 
Impel Wroclaw moet volstaan.

* In de CEV Cup had Galataray met 
Charlotte Leys, de kapitein van onze 
Yellow Tigers, tegen VDK Gent weinig 
moeite om door te stoten naar de 
volgende ronde waarin het Zwitserse 
Volley Köniz de tegenstander wordt.

* In de Challenge Cup stootte Bursa 

Valérie Courtois laat prachtig 
palmares achter in Dresden

van Frauke Dirickx met twee vlotte 
3 - 0 overwinningen tegen Limassol 
probleemloos door naar de volgende 
ronde, waarin Nantes van Els 
Vandesteene en Angie Bland de 
tegenstander wordt. Nantes rekende 
eveneens via twee 3 - 0 overwinningen 
af met Mladost Zagreb.  Paris St.-
Cloud van trainer Stijn Morand ging, 
met zowel Nina Coolman, Maud 
Catry als Aziliz Divoux in de basis, 
tegen het Servische Pazova met twee 
3 - 1 zeges  door naar de volgende 
ronde. Hier wordt het Tsjechische 
Olomouc de tegenstander.  Verona 
van François Lecat schakelde 
probleemloos Landstede Zwolle uit met 
tweemaal 3 - 0. In de eerste wedstrijd 
scoorde François 6 op 9, in de tweede 
12 op 20. Galatasaray Istanboel 
wordt de volgende tegenstander.

Nationale competities
Italie
* Na de heenronde staat Modena bij 
de mannen Modena aan de leiding 
met 29 pt gevolgd door Civitanova 
met 27 pt. Op de derde plaats volgen 
met 24 pt Trentino (Simon Van de 
Voorde), Verona (François Lecat), en 
Perugia. Monza van Pieter Verhees 
en Tomas Rousseaux volgt met 12 
pt op de achtste plaats. Ondertussen 
is reeds de eerste speeldag van 
de terugronde afgewerkt. Modena 
en Civitanova wonnen hun eerste 
wedstrijd respectievelijk in Molfetta 
en thuis tegen  Romagna met 3 - 0. 
Trentino kon na verlies van de eerste 
set toch de drie punten thuis houden 
tegen Monza en werd daardoor 
alleen derde. Simon kwam niet van 

Valérie Courtois
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de bank. Pieter was de beste man 
bij Monza met 7 op 10 in aanval en 
twee kill-bloks. De rol van Tomas 
was beperkt tot een invalsbeurt.                                                                                                  
De ontmoeting tussen Verona en 
Perugia, de twee andere teams die 
ook 24 pt hadden na de heenronde 
werd beslist in de vijfde set.  Deze 
ging naar Verona met 15 - 13. Na 
invalsbeurten in set 3 en 4 speelde 
François de volledige vijfde set.

* Bij de vrouwen spelen er geen 
12 maar 13 teams in A1. Er waren 
dus 13 speeldagen nodig tijdens 
de heenronde. We hebben de 
indruk dat het niveauverschil vrij 
klein is. De voorlaatste speeldag 
van de heenronde op 19 en 20 
december was hier een illustratie van. 
Montichiari, met Dominika Sobolska 
constant op de bank, verloor thuis 
tegen het voorlaatste Bolzano met 
1 - 3. Casalmaggiore, de leider van 
de rangschikking won thuis tegen 
de laatste Bisonte Firenze van Ilka 
Vandevyver, met veel moeite met 3 
- 2, Nummer drie Novara van Hélène 
Rousseaux verloor thuis tegen 
Piacenza met 0 - 3. Hélène viel pas 
in einde van de tweede set. Zij haalde 
een rendement in aanval van 38% 
tegen 0 % voor haar vervangster. 
Bergamo van Freya Aelbrecht liet met 
3 - 0 nummer vier Modena van Laura 
Heyrman volledig kansloos. Freya 
scoorde in aanval 7 op 8, Laura 4 op 
12. In het klassement staat Novara 
3de, Modena 5de, Bergamo 6de 
en Firenze draagt de rode lantaarn.

Polen
* Sam Deroo staat na 11 speeldagen 
met Kedzierzyn-Közle met 29 
pt en een verlieswedstrijd op de 
eerste plaats in de plus liga. In de 
rangschikking van beste receptie-
hoekspeler staat Sam op plaats drie. 
Sam scoorde in aanval 120 op 239. In 
zijn laatste wedstrijd van 2015 werd hij 
opgenomen in de ‘ploeg van de week’.

* Radom verloor de strijd voor de 
tweede plaats tegen Belchatow 
thuis met 1 - 3. Radom staat nu 
derde met 23 pt, Belchatow tweede 
met 27 pt. Igor Grobelny scoorde 
tijdens zijn invalsbeurt 4 op 6

* Bram Van den Dries staat met AZS 
Olsztyn met 18 pt op de zevende plaats.  
Bram staat op plaats drie met 160 pt in 

de rangschikking van meeste punten 
gescoord in aanval.  Op plaats één 
staat Kurek met 209 pt. Bram scoorde 
in het totaal 192pt. In de rangschikkng 
van beste opposite staat hij vijfde.

* Bydgoszcz van Kevin Klinkenberg 
staat met 9 pt samen met Bielsko-
Biala op een gedeelde 11de plaats. 
Er zijn 14 ploegen in de plus liga. 
Kevin staat in de rangschikking voor 
de receptie-hoekspelers op een 29ste 
plaats. Hij scoorde in aanval 43 op 123.

Frankrijk
* Bij de vrouwen zijn 10 speeldagen 
afgewerkt maar verschillende 
wedstrijden hiervan moeten nog in 
een later stadium afgewerkt worden. 

Door  de 3-1 nederlaag van Paris 
St.- Cloud tegen Béziers gevolgd 
door een 3 - 0 zege tegen het tot 
dan ongeslagen Mulhouse staan 
vier ploegen met elk 9 gespeelde 
wedstrijden dicht bij elkaar. Mulhouse 
staat eerst met 24 pt, gevolgd door 
Paris met 23 pt, Béziers met 22 pt en 
Cannes met 21pt. Tegen Mulhouse 
stonden Nina Coolman, Maud Catry 
en Aziliz Divoux alle drie in de basis.                                                              
St.-Raphael van Liesbet Vindevoghel 
staat op een zesde plaats met  16 pt 
en 10 wedstrijden gespeeld. Nantes 
van Els Vandesteene en Angie 
Bland staat op een zevende plaats 
met 13pt en 9 wedstrijden gespeeld.

* Beauvais van Gert Vanwalle zit 

Freya Aelbrecht
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klaarblijkelijk in een periode van 
laagconjunctuur. De laatste wedstrijd 
thuis tegen Sète werd zwaar met 0 
- 3 verloren. Gert speelde niet mee. 
Beauvais staat na 11 wedstrijden 
met 9 pt op de derde laatste plaats.

Duitsland
Allianz Stuttgart van Kaja Grobelna 
verloor zijn laatste wedstrijd tegen 
de competitieleider Schweriner SC 
thuis met 1 - 3. Kaja scoorde 11 op 
39. Schweriner SC blijft dus eerste 
met 34 pt uit 13 wedstrijden. Dresdner 
SC van Valérie Courtois volgt op de 
tweede plaats met 26 pt maar wel twee 
wedstrijden minder gespeeld. Allianz 
Stuttgart heeft 20 pt na 12 wedstrijden.

Valérie Courtois, die als ‘medical 
joker’ enkele maanden de plaats innam 
van de geblesseerde Myrthe Schoot, 
verliet einde december Dresden met 
een prachtig palmares: met haar in de 
ploeg verloor Dresdner geen enkele 
wedstrijd in de Bundesliga, terwijl 
het eveneens de Duitse bekerfinale 
haalde. Einde februari tegen Stuttgart!

Turkije
Galatasaray van Charlotte Leys sluit 
de heenronde af op een derde plaats 
met 23 pt. Vakifbank staat eerste met 
32 pt gevolgd door Fenerbahce met 
31 pt. Bursa van Frauke Dirickx volgt 
op de vijfde plaats met 18 pt. Nog 
even meegeven dat in het team van 
Giovanni Guidetti het halve basisteam 
van Oranje speelt, namelijk Anne Buijs, 
Robin De Kruyf en Lonneke Sloetjes.

Brazilië 
December was geen succesvolle 
maand voor Molico Osasco van 
Lise Van Hecke. Van de laatste 
vijf wedstrijden van de heenronde  
werden er drie verloren waarvan twee 
thuis. Na  11 wedstrjden  stond Osasco 
nu met drie verlieswedstrijden op een 
derde plaats achter Rexona Ades en 
Praia Clube. Lise scoorde in deze 
11 wedsrijden 86 op 203 in aanval, 
maakte 3 pt met opslag en lukte 14 kill-
bloks. In de laatste wedstrijd van 2015 
scoorde ze tegen Bauru (3-0 winst) 
17 punten en werd ze voor de derde 
keer dit seizoenuitgeroepen tot m.v.p.

WK volleybal 2018

Het volgende WK voor mannen zal 
voor de eerste maal in de geschiedenis 

door twee landen georganiseerd 
worden. Bulgarije en Italië slaan voor 
de organisatie de handen in elkaar. 
De halve finales en de finale worden 
wel in Italië gespeeld. Na 1978 en 
2010 is het de derde maal dat Italië 
het WK voor mannen organiseert. 
In 1978 won  USSR, in 2010 was 
de gouden medaille voor Brazilië. In 
2014 was Italië ook al organisator 
van het WK voor vrouwen, gewonnen 
door USA. Bulgarije organiseerde 
één maal het WK namelijk in 1970. 
Toen won Oost-Duitsland bij de 
mannen en USSR bij de vrouwen

Finales WL en Grand Prix

De finale in de World League zal van 
13 tot 17 juli doorgaan in Polen. Deze 
finale grijpt plaats een week na de 
finale van de World Grand Prix die 
doorgaat in Bangkok van 6 tot 10 juli.

World Tour Beach

In 2015 was bij de vrouwen het 
Braziliaanse duo Larissa - Talitta 
het meest succesvol. Zij wonnen 7 
gouden medailles en verdienden 
435 000 US dollars. In de ranking 
per team staan zij echter niet op de 
eerste plaats maar slechts op de 
derde. Agatha - Barbara staan op 
nummer één, gevolgd door Bansley 
- Pavan uit Canada. Brazilië was de 
grootste slokop met 21 medailles : 
11 gouden, 6 zilveren en 4 bronzen.                                                                                                                                   
Bij de mannen waren Alison - 
Bruno met 6 gouden medailles 
duidelijk het sterkst. Zij verdienden 
445 000 US dollars. In de ranking 
staan zij op nummer 1 gevolgd 
door Evandro - Pedro, Brouwer 
- Meeuwsen en Nummerdor - 
Varenhorst. Ook hier was Brazilië 
de sterkste natie met 11 medailles : 
7 gouden, 1 zilveren en 3 bronzen.

In 2016  is er een serieuze toename 
van het aantal toernooien. We krijgen 
12 open toernooien, 3 majors, 5 
grand slams en de World Tour finale. 
Het eerste toernooi grijpt reeds 
plaats in het Iraanse Kish Island van 
14 tot 19 februari. Hierna volgen 
drie toernooien in Brazilië met van 
8 tot 13 maart een eerste grand 
slam in Rio de Janeiro. Van 5 tot 21 
augustus krijgen we daarenboven  
het Olympisch toernooi in Rio.

Worldnews

* Virginie De Carne zal Lounais 
Suomi U14, een selectie van Finse 
jongeren, coachen in het Bear 
Wool Volleytoernooi dat doorgaat in 
Biella van 3 tot 5 januari. Dit is in de 
omgeving van Novara waar ze haar 
carrière als clubspeelster beëindigde.

* Manon Flier, de echtgenote van 
Rainer Nummerdor, is zwanger en zal 
dus niet deelnemen aan het olympisch 
prekwalificatietoernooi met Nederland.

*Begin december werd Mauricio 
Paes bij Tours, dat in de achterste 
regionen verzeild was in liga A, 
vervangen door Vital Heynen. 
We geven hier het antwoord dat 
Vital gaf op de vraag  “Welk soort 
volley wil je spelen met Tours?”
‘Het gaat misschien veel mensen 
doen lachen, maar ik wil volley spelen 
zoals de vrouwen dat doen. Een spel 
waarbij zowel het aantal fouten als 
de risicofactor minimaal is. Ik hou 
van een goede blokorganisatie en 
verdediging, een beetje zoals de 
catenaccio in voetbal tien tot vijftien 
jaar geleden. In aanval moet het hoofd 
belangrijk zijn en niet het hart. Ik hou 
van simpele dingen en ben altijd uiterst 
klaar en duidelijk over wat ik wil. Een 
voorbeeld hiervan is de opslag. Tien 
jaar geleden was ik reeds fan van de 
vlottende opslag. De laatste tien jaar 
zie je opnieuw een tendens naar een 
agressieve tactische float. Volgens 
mij ga je dit meer en meer zien.’

De start van Vital was in elk geval 
denderend met een 3 - 2 zege 
in de Champions League  tegen 
Trentino en drie opeenvolgende 
overwinningen in de competitie en 
winst van de Supercup. Tours staat 
nu plots met 18 pt na 10 wedstrijden 
op een gedeelde derde plaats.

* De Argentijn Manuel Cichello 
verlaat Qatar en keer terug naar 
Iran, deze maal als assistent-coach 
van zijn landgenoot Juan Lozano. 
Hij was reeds 3 jaar actief in Iran 
als assistent van Julio Velasco.

Tekst: Fernand Walder
Foto’s: DSC Volleyball Damen, 
Foppapedretti Bergamo
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In april hakten Koekelkoren en van 
Walle de knoop door. Het zand werd 
hun vaste habitat. Slechts een paar 
weken na hun debuut als profduo 
mochten ze al bewijzen wat ze in 
hun mars hadden op de Continental 
Cup. Doorgaan betekende bovendien 
dat de Olympische Spelen van Rio 
de Janeiro in zicht kwamen. Moet 
er nog motivatie zijn? Het 2015 en 
2016 van KvW in vijf kernbegrippen. 

Dries Koekelkoren en Tom van Walle mikken op top acht in Europa én Rio

“Stilstaan is geen optie voor 
pioniers”

2015 werd een welgevuld jaar voor Dries Koekelkoren en 

Tom van Walle. Het tweetal werd het allereerste professionele 

Belgische mannelijke beachteam en werd meteen voor de 

leeuwen gegooid. Tijd om even achterom te kijken, maar 

ook – en vooral – een blik op wat nog moet komen.

1. Subtop

Dries: “Ik heb 2015 afgesloten met 
een overwegend positief gevoel. 
De doelen die we ons hadden 
vooropgesteld, hebben we bereikt. We 
hebben onze Belgische titel verlengd. 
Dat leek voor velen vanzelfsprekend, 
maar we kregen het niet op een 
schoteltje. Omdat er wildcards werden 

uitgedeeld voor Knokke, waren er 
sterke gelegenheidsteams die ons 
het vuur aan de schenen legden. 
We wilden ook zo snel mogelijk 
meedraaien in het World Tour-circuit. 
Aanvankelijk hoopten we er een 
tweetal mee te pikken… en uiteindelijk 
hebben we er zes gehaald. Beetje 
boven de verwachtingen (lacht).
Tom: “We kenden een prima start als 
profduo, maar als ik terugblik, moet ik 

toegeven dat het gevoel 
van de gemiste kans 
af en toe overheerste. 
Op papier boekten we 
mooie resultaten: een 
paar keer vijfde, zelfs 
eens derde geëindigd 
op een internationaal 
toernooi, finales op 
enkele WEVZA-
toernooien. Maar als 
je naar de individuele 
wedstrijden kijkt, weet 
je dat er méér in zat. We 
hadden goud kunnen 
pakken. Dat is meteen 
het belangrijkste 
werkpunt voor 2016: 
m o g e l i j k h e d e n 
benutten wanneer 
ze zich voordoen. 
Dries (knikt 
instemmend): “Vaak 
schuilde het hem in de 
details. En dan gaven 
we het al eens uit 
handen. Toch proberen 

Tom van Walle en Dries Koekelkoren
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we ook te focussen op het goede. Het 
absolute hoogtepunt was de plaatsing 
voor de finale van de Continental Cup.”
Tom: “Waar we toonden dat we 
er bovenuit staken als ploeg.”
Dries: “De samenvatting van dit 
jaar? We hebben de stap naar de 
subtop gezet. Nu komt het erop aan 
om de kloof met de absolute top te 
verkleinen. De subtop is wel zeer 
breed (net als de top trouwens), 
maar we mogen ons niet blindstaren 
op klassementen. Gewoon verder 
werken, bouwen en verbeteren.” 

2. Tijd

Tom: “Het grote verschil met vorig 
seizoen? Tijd! (lacht) In 2015 vlogen 
we recht uit de zaal het zand op. 
Eind april eindigde de competitie, 
begin mei stond de Continental 
Cup op het programma, en dat na 
amper enkele beachtrainingen. 
Nu hebben we ruimte voor een 
degelijke voorbereiding, waarbij we 
de basis kunnen aanpakken en van 
daaruit kunnen opbouwen. Begin 
december pikten we de draad weer 
op, met fysieke trainingen. Midden 
december zijn we gestart met de bal. 
Tot aan ons eerste toernooi in Iran, 
in februari, blijven we zes dagen op 
zeven en twee keer per dag trainen. 
We gaan vanaf januari wekelijks 
naar Nederland om te trainen met 
Nummerdor-Varenhorst en Brouwer-
Meeuwsen, wereldtoppers. Zij zijn 
erg geïnteresseerd om met ons te 
werken. Zo’n aanbod sla je niet af.”
Dries: “Er is ook interesse van 
enkele andere landen, al kunnen we 
niet ingaan op alle uitnodigingen. 
Het is een groot voordeel dat we in 
eigen land indoor kunnen trainen. 
We hebben actief gezocht naar een 
alternatief en hebben geluk gehad met 
de hal in Schaffen. We voerden zelf 
het zand aan en hebben eigenhandig 
de netten geïnstalleerd, maar we 
hebben nu wel onze vaste stek. Tot 
de accommodatie in Vilvoorde er is.”

3. Top acht Europa

Dries: “Sportief opklimmen is 
uiteraard een doel, maar ook onze 
omkadering moet stevig evolueren en 
uitbreiden. Het is essentieel dat daarin 
wordt geïnvesteerd. Het voorbije 
jaar hebben we – al wil ik het niet te 
cru stellen – nogal amateuristisch 
gewerkt. Onze coaches moesten 

hun taak combineren met een full-
time job. Al het werk gebeurde tussen 
en na hun uren, vaak ’s avonds. We 
hebben er het maximum uitgehaald 
wat erin zat, maar we beseffen dat we 
nood hebben aan een doorgedreven 
krachttraining, fysieke begeleiding, 
blessurepreventie, scouting… om te 
groeien, nóg sterker en nóg sneller 
te worden. We zijn blij dat we kunnen 
samenwerken met de federatie en 
dat ze zo ruimdenkend is, maar 
het moet anders dit jaar. Er moet 
op zijn minst een coach meereizen 
naar de toernooien. Zo kun je 
ter plaatse nog trainen en verder 
werken op een doelgerichte manier.”
Tom: “We zijn ook gaan praten met 
het BOIC en omdat we nog in de 
running zijn voor een olympisch 
ticket, nemen ze onze vraag voor 
financiële steun voor ons project 
in overweging. Dat is positief.”
Dries: “Bij Bloso mogen we dan 
weer aankloppen voor een contract 
zodra we top acht halen op een EK.”
Tom: “Duidelijke taal en meteen 
een streefdoel. Omdat we zo laat 
begonnen, konden we ons vorig 
jaar niet plaatsen voor het EK en 
het WK. Jammer dat we geen kans 
kregen om ons dan al te bewijzen. 
Een resultaat op zulke toernooien 
is veel duidelijker voor mensen dan 
een prestatie op een World Tour 
of Grand Slam. Bovendien krijg je 
dan ook de nodige media-aandacht. 
Dries: “We weten wat ons te 
doen staat, maar het wordt geen 
eitje. Top acht van Europa, dat is 
zowat top acht van de wereld…” 

4. Rio enzo

Tom: “Ons programma voor 2016 is al 
goed gevuld. We hebben de ambitie 
om deel te nemen aan zowat alle 
internationale toernooien, vooral de 
World Tour-toernooien. Die starten 
in februari en gaan door tot aan de 
Olympische Spelen, met nog enkele 
afsluitende manches in het najaar.”
Dries: “Vanaf april wordt het bijzonder 
druk. Juni is de maand van de 
waarheid, met de Continental Cup en 
het EK, onze absolute hoofddoelen 
voor 2016. De winnaar van de 
Continental Cup plaatst zich voor 
de Olympische Spelen in Rio, maar 
nummer twee tot en met vier worden 
opgevist voor extra finales. Kortom, 
vier van de zestien ploegen kunnen 
nog een olympische kwalificatie 

afdwingen. Vorig jaar zei ik dat we 
nog 10 procent kans maakten, nu…
Tom: “Een goeie 15 procent.”
Dries: “Ik durf zelfs 40 procent zeggen. 
(lacht) Neen, 25 à 30 procent kans lijkt 
me een realistische inschatting. Van 
de ploegen die we mogelijk treffen in 
de finaleronde van de Continental Cup 
zijn er een viertal die écht beter zijn 
dan wij. De rest zijn ploegen van ons 
niveau of minder. Onze taak? Een keer 
stunten tegen een topper en gewoon 
ons werk doen tegen de andere duo’s. 
En dan is Rio een haalbare kaart.”
Tom: “Daarnaast willen we ook 
pieken naar een uitschieter op 
een goedgekozen toernooi.”
Dries: “Als we Rio niet halen, 
staat een nieuwe Belgische titel 
weer hoog op het verlanglijstje.”

5. Pioniers

Dries: “Het is opvallend en 
hartverwarmend hoeveel respect 
we hebben gekregen. Mensen 
waren zeer geïnteresseerd en 
nieuwsgierig. En we kregen ook vaak 
de vraag of er geen andere Belgische 
beachteams ons zouden volgen. 
Hopelijk slagen we erin om een 
goede basisstructuur op te zetten, 
zodat er binnenkort vanuit de jeugd 
gericht kan worden geselecteerd om 
professionele duo’s op te richten. 
Daar hoop ik echt op. Eigenlijk zijn wij 
pioniers. Stilstaan is dus geen optie.”
Tom: “Ik denk niet dat je veel spelers 
van ons niveau en onze leeftijd zult 
aantreffen die bereid zijn om de 
opoffering te maken die wij vorig jaar 
hebben gemaakt. Die keuze moet je in 
feite op jonge leeftijd kunnen maken. 
En je moet vooral de juiste persoon 
tegenkomen op het juiste moment. 
Iemand moet geloven in jouw verhaal. 
Wij werden voor het eerst Belgische 
kampioen als jonge twintigers. Was 
er toen iemand die ons voluit in 
de richting van het beachvolleybal 
had gestuurd, dan hadden we 
die kans gegrepen. En zonder 
verwaand te klinken… dan hadden 
we misschien zelfs de Olympische 
Spelen van Londen gehaald.”

Londen werd het niet, de weg naar Rio 
ligt nog open… KvW, wordt vervolgd. 

Tekst: Inne Vanden Bremt
Foto: Beachvolleyteam 
Koekelkoren - van Walle
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De strijd om de felbegeerde tickets 
voor het olympische beachtoernooi 
in Rio 2016 is nog in volle gang. 
Aan het begin van 2016 maken 
wij even een tussenstand op.

De procedure
Aan de Spelen kunnen zowel 
bij de vrouwen als bij de 
mannen 24 koppels deelnemen.
De 24 plaatsen worden 
als volgt toegekend:

a. 1 plaats voor organisator Brazilië;
b. 1 plaats voor het land dat de 
wereldkampioen van 2015 leverde 
(Alison/Bruno Schmidt uit Brazilië);
c. 15 plaatsen volgens de 
Olympic Ranking, die 13 
juni 2016 wordt opgemaakt;
d. 5 plaatsen worden ingeruimd 
voor elk van de winnaars 
van de vijf Continental Cups;
e. 2 plaatsen voor de beste 
twee landen uit de FIVB Beach 
World Continental Cup Final.

Let wel, als een duo een olympisch 
ticket heeft bemachtigd, gaat dat 
ticket naar hun land. Het Nationaal 
Olympisch Comité bepaalt 
vervolgens welk duo naar Rio mag. 

Olympic Ranking
Op 13 juni 2016 wordt 
de ranking opgemaakt.
De koppels moeten aan minimaal 
12 toernooien van de FIVB World 
Tour hebben meegedaan. Zelfs 
als je niet door de kwalificaties 
bent gekomen mag je dat toernooi 
meetellen. Ook de Continental Cup 
Finals en de World Continental 
Cup Finals tellen hiervoor mee. 
Als er meer dan 12 toernooien 
zijn gespeeld telt het 
resultaat van de beste twaalf.

Voor de huidige stand van de bij de 
mannen zie onderstaand schema.

Road To Rio Beach      

Continental Cup Finals
Bij de Continental Cup wordt altijd 
gespeeld met twee koppels per land.
Het is een landentoernooi (van 2014-
2016) met vier rondes en een finale.
Het Europese finale-toernooi 
wordt gehouden in het Noorse 
Stavanger van 23-26 juni 2016.
Hier zijn 16 landen voor gekwalificeerd.
Bij de mannen: Noorwegen, 
Tsjechië, Spanje, Italië, 
Duitsland, Polen, Nederland, 
Turkije, Frankrijk, Oostenrijk, 
Letland, Rusland, Griekenland, 
Zwitserland, Estland en België.

Op 12 april 2016 wordt door 
de FIVB bepaald welke landen 
alsnog niet mogen meedoen.
Want als een land op dat moment al 
twee duo’s heeft die via de Olympic 
Ranking geplaatst zijn, mag dat land 
niet uitkomen voor deze finales. 
Het kan zijn dat Nederland niet 
meedoet, omdat Brouwer/Meeuwsen 
en Nummerdor/Varenhorst 
dan al geplaatst zijn voor Rio.
Als een land op dat moment één ticket 

voor Rio heeft, mag dat betreffende 
duo niet meedoen aan de finales.

Het winnende land krijgt 
een ticket voor Rio.
Hier geldt ook dat het duo wel minimaal 
12 toernooien moet hebben gespeeld. 
Maar dat mogen ook toernooien zijn 
die door de CEV zijn georganiseerd en 
zelfs officiële toernooien in eigen land.

De nummers twee en drie van 
Stavanger krijgen nog een kans in de 
FIVB World Continental Cup Finals.

FIVB World Continental Cup Finals
Ook hier wordt gespeeld 
met twee koppels per land.
De finales worden gespeeld in het 
Russische Sochi van 6-10 juli 2016.
Er kunnen 10 landen meedoen en er 
zijn twee tickets voor Rio te verdienen.

Tekst: Willem Bekebrede

Road to Rio beach
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In de verschillende Europese bekers 
was de december maand was niet echt 
succesvol voor onze Belgische clubs.

Champions League

* Door de 1 - 3 nederlaag in eigen huis 
tegen Belchatow is Knack Roeselare al 
uitgeschakeld voor de ronde met 12. De 
opslagdruk van de Polen was zo groot 
dat Knack meestal verhinderd werd  
om een gevarieerd aanvalsspel te 
ontwikkelen. Dit vertaalde zich duidelijk 
in het rendement in aanval. Waar Knack 
43%  van zijn aanvallen scoorde, was 
dit 58% bij Belchatow. Tuerlinckx was 
topscorer bij Knack met 15 op 32.                                                                                                                                          
Om als één van de drie beste nummers 
drie door te gaan naar de challenge 
round van de CEV Cup zal dus een 
mirakel nodig zijn. Hiervoor moet 
er niet alleen in Liberec gewonnen 
worden maar  ook thu is  tegen 
groepsleider Civitanova.

* Ook voor Noliko Maaseik 
is na de 3 - 1 nederlaag in 
Thessaloniki de kans om 
nog verder door te stoten 
quasi nihil. Jelte Maan, 
de absolute uitblinker 
van de vorige wedstrijd, 
lag deze maal volledig 
in de greep van het 
Griekse blok. Hij kwam 
slechts tot een povere 
5 op 25, werd daarbij 
nog vijf maal afgeblokt 
en ging twee maal in 
de fout. De Cubaanse 
opposite Cepeda was 
met 30 op 48 in aanval de 
grote uitblinker. Bij Noliko 
was Matias Raymaekers 
met 8 op 11 de meest 
efficiënte aanvaller. Wout 
Wijsmans mag met 14 
op 27 ook terug blikken 
op een goede wedstrijd.

Menen en Kieldrecht overwinteren 
in Europa

* Asse Lennik kwam tegen de Poolse 
landskampioen Rzeszow na vlottte 
winst van de eerste set zeer dicht bij 
een tweede setwinst. Toen in de derde 
set een 16 - 19 achterstand omgezet 
werd in 21 - 19 leek een verrassing 
in de maak. Drie gemiste opslagen 
en enkele onnauwkeur igheden 
verhinderden dat minstens één punt 
gepakt werd waardoor de tweede 
plaats in de poule binnen handbereik 
kwam. Vermits Lugano met 0 - 3 
ging winnen in Constanta kan nu al 
met grote zekerheid gesteld worden 
dat de wedstri jd Asse Lennik - 
Lugano op 21 januari beslissend 
zal zi jn voor de tweede plaats.

CEV Cup

Na de 3 - 0 zege in Istanboel was 
na twee sets de klus geklaard voor 

Galatasaray en mocht Charlotte Leys, 
die 6 op 14 scoorde in aanval, gaan 
rusten. VDK Gent kon nog wel een 
eer reddende derde set veroveren. 
Bij VDK was Agnes Pallag met 18 
punten topscoorster voor Lise De 
Valkeneer met 17. De wedstrijd werd 
ontsierd door Turkse hooligans, die 
de wedstrijd een tijdje lam legden.

Challenge Cup

* Na de 3 - 1 winst thuis was in Finland 
na twee sets de kwalificatie reeds 
een feit voor Prefaxis Menen. Hierna 
kwamen alle reserven aan bod. De 
volgende drie sets werden dan vrij 
nipt verloren. Jonas Kvalen, die enkel 
de eerste drie sets speelde, was 
met 19 op 31 in aanval de topscorer. 
In de volgende ronde wordt Pärnu 
VC uit Estland de tegenstander.

Belgische ploegen in Europa

Prefaxis Menen
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Programma van de Belgische ploegen in januari 2016
- 20 januari: 20u30 Tours – Maaseik (Champions League)

- 21 januari: 18u00 Liberec –Roeselare (Champions League)

- 21 januari: 20u10 Pärnu – Menen (Challenge Cup)

- 21 januari: 20u30 Asse/Lennik – Lugano (Champions League)

- 21 januari (o.v.) Neuchâtel – Kieldrecht (Challenge Cup)

- 26 januari: 18u Constanta – Asse/Lennik (Champions League)

- 26 januari: 20u30 Maaseik – Trentino (Champions League)

- 26 januari: 20u30 Roeselare – Civitanova (Champions League)

- 27 januari (o.v.) 20u30 Menen – Pärnu (Challenge Cup)

- 27 januari: 20u30 Kieldrecht – Neuchâtel (Challenge Cup)

* Topvolley Callant 
Antwerpen is er niet 
in geslaagd Benfica 
L i s s a b o n  u i t  t e 
schakelen. Na de 3 - 1 
nederlaag in Lissabon 
stond Callant voor 
d e  d w i n g e n d e 
opdracht geen twee 
sets te verliezen in 
Antwerpen. De start 
was veelbelovend met 
een 25 - 17 setwinst. 
Toen in de tweede set 
de stand van 16 - 15 
evolueerde naar 20 - 
25 kreeg het team van 
Dardenne een eerste 
tik. Setverlies in de 
vierde set betekende 
het einde. De 3 - 2 
zege was uiteindelijk 
een doekje voor het 
bloeden. Ook hier 
slaagden Portugese 
hooligans erin de match stil te leggen 
in de slotfase van de t iebreak.

*  Aster ix  Kie ldrecht ,  dat  thuis 
nochtans vrij zenuwachtig begon, 
had uiteindelijk geen  probleem om 
door te stoten naar de volgende 
ronde. Na de 0 - 3 overwinning in 
Haifa volgde  een droge 3 - 0 zege 
thuis. In de volgende ronde wordt het 
Zwitserse Neuchatel de tegenstander.

* Na de toch wel verrassende 0 
- 3 overwinning in Vilsbiburg leek 
Dauphines Charleroi vrij zeker van de 
volgende ronde. Niets was minder waar. 
Vrij snel stond in Charleroi immers een 
analoog resultaat op het scorebord. 
Een ‘golden set’ moest dus uitsluitsel 
brengen. Deze ging met 12 - 15 verloren 
waardoor de uitschakeling een feit was.

* Hermes Oostende probeerde 
wel zo veel mogelijk weerstand te 
bieden maar maakte uiteindelijk 
nooit een kans tegen Franches-
Montagne. Zowel in Zwitserland 

Zij steunen topvolley in België
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als thuis werd met 3 - 0 verloren.

Tekst: Fernand Walder
Foto’s: Bart Vandenbroucke, Guy 
Verbraecken

Belgische ploegen in Europa

Asterix Kieldrecht
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Mannenfinale: Knack Roeselare-
Callant Antwerpen

Eerlijkheidshalve: Asse-Lennik moest 
het rooien zonder Frank Depestele. 
Hij werd vervangen door de 22-jarige 
Limburgse kroonprins Lienert 
Cosemans. “Al het gespeculeer 
over favorieten 
en underdogs is 
voor mij lekker 
s u p p o r t e r s v o e r ” , 
zegt Johan Eeckhout 
van Roeselare. “De 
twee finalisten geef 
ik evenveel kans om 
de beker binnen te 
halen. Het is ‘fifty-
fifty’. Kijk: in 2013 
was Maaseik de 
favoriet. Wie won? 
Jawel, Roeselare. 
Een jaar later was 
Antwerpen de 
underdog, maar lieten 
wij de bekerkroon 
liggen. Neen, ik 
waag me niet aan 
voorspellingen vanuit 
West-Vlaanderen. 
Het is straffe kost, dat 
we de klus hebben 
geklaard zonder 
Ruben Van Hirtum, Gert-Jan Claes 
en Patrick Orczyk. En zonder onze 
‘medical joker’ Paul Sanderson, 
die nog niet beschikbaar was. 
Fantastisch ook is de prestatie van 
Matthijs Verhanneman: hij kreeg een 

Halve finales in de Beker hielden een pak verrassingen in petto

“Finale is een bron van 
zuurstof”

Verrassingen alom in de halve finales van de Belgische beker. Asse-

Lennik won dan wel in de interclub bij Roeselare, maar de regerende 

landskampioen stelde orde op zaken via dubbele 3-1-winst in de Beker. 

Nog meer spektakel: de andere finalist Callant Antwerpen zette favoriet 

Noliko Maaseik zwaar op zijn nummer in de extra golden set. Bij de 

vrouwen rekende Kieldrecht af met rivaal VDK Gent en joeg Datovoc 

Tongeren grote kanshebber Amigos Zoersel in eigen huis over de kling. 

meisjestweeling Quinn en Jayda 
met zijn vrouw Yana De Leeuw. 
Matthijs breide mee een schitterend 
eind aan ons kalenderjaar.” 

Kieldrecht proefde al van de dolle 
sfeer in het Sportpaleis. Ook 
Antwerpen. Maar twee van vier 

finalisten spelen voor het eerst in de 
sporttempel voor meer dan 14.000 
toeschouwers. “Zonder twijfel een 
‘event’ om naar uit te kijken. Elke 
speler wil spelen voor zo’n massa. De 
zaal heeft een extreme capaciteit. Het 

is de enige wedstrijd in België die voor 
zoveel supporters wordt gespeeld”,  
is Johan Eeckhout gefascineerd 
door de accommodatie. “Ik verwacht 
niet dat wij ‘tilt’ zullen slaan. West-
Vlamingen blijven nuchter onder alle 
omstandigheden. We voelden alleen 
veel druk om in de finale te raken. 

En voilà, het is nu zo ver. De ‘Blue 
Christmas Knack Happening’ werd 
een voltreffer. Voor de spelers, maar 
nog veel meer voor coaches Emile 
Rousseaux en Steven Vanmedegael.”

Callant Antwerpen
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De ambitie van Roeselare reikt ver. 
Johan Eeckhout: “Alle prijzen zijn 
belangrijk. Ook de beker. Finales 
leveren altijd zuurstof voor de 
positieve werking van het team, 
het bestuur, de begeleiders en de 
aanhang. We willen dan ook alle 
tickets aan de man te brengen, die 
we via de bond kunnen krijgen. Op de 
afloop ga ik geen geld verwedden. Ik 
hoed me over onzekerheid, ik waag 
me niet aan boude voorspellingen. 
Maar we haalden laatst vijf duidelijke 
overwinningen op een rij. Zo kan 
er geen enkele discussie zijn 
over onze présence in de finale.”

Euforie is de toon bij de Antwerpse 
topcoach Alain Dardenne en pr. 
Koen Vergauwen na 3-1 in de return 
en 15-13 in de golden set. Wachnik 
haalde aanvallend 23 op 38 of 61 
procent. Met een ace bovenop. 
Cox tekende voor 23 op 44 of 52 
procent en vier aces, Prével sloeg 
9 op 17 of 53 procent en drie aces.  
Exit Maaseik na hun 3-1-thuiswinst. 
Alain en Koen rekenen op dezelfde 
gedrevenheid als in de wedstrijd 
tegen Maaseik. “We verkochten 
meer dan 1.000 tickets voor die halve 
finale. We hebben de Limburgers 
en hun vedette Wout Wijsmans 
tactisch weg geserveerd. Waarom 
zou dat systeem ook niet werken 
tegen Roeselare”, aldus Vergauwen. 

De coach van VC Callant speelde met 
Asse-Lennik de finale tegen Maaseik 
in 2010 (1-3). Hij won wel de Franse 
beker met het Franse Beauvais (3-2 
in 2008) tegen Montpellier. “Ik pleit 
voor voorzichtigheid na het Antwerpse 
debâcle van twaalf maanden 
geleden,” memoreert Dardenne. “Ik 
verkoop het vel van de beer niet voor 
hij geschoten is. We hebben na de 
verloren finale van ‘15 tegen Asse-
Lennik veel goed te maken. Dit keer 
willen we zelf geschiedenis schrijven. 
Zoals in 2014 na een marathon 
over vijf sets tegen Roeselare.”

“Ik denk dat ‘supersub’ Sven Sophie 
dat ook wil doen”, grapt Koen 
Vergauwen. “In onze derde bekerfinale 
op een rij, alweer een ‘grand finale’, 
inderdaad zeer groots, zal het publiek 
ons fantastisch vooruit stuwen. 
We willen het imago van TopVolley 
Callant Antwerpen hoog houden.”

Bij Antwerpen hebben Sander 

Depovere en Dennis Deroey ervaring 
met Belgische finales. Vergauwen: 
“Ik vrees dat Sander (elleboog) niet 
zal zijn hersteld. Toch gaan we alles 
geven. Via ‘super guys’ Prével, Cox, 
Sippola, onze crazy Polen Przybyla 
en Wachnik. Via onze Duitser Georg 
Klein. Met dank ook aan de Antwerpse 
Vikings aanhang. Met Viking ‘King Ben’ 
op kop. We hadden voorts de steun 
van Plastiek Van Wauwe, AVA-clubs 
en regioclubs Volmar Ekeren, Mortsel, 
Oxaco BVV Antwerpen, WOVO, 
Gelvoc, FH Nijlen, Dosko Essen, Fixit 
Kalmthout, Sveka Zoersel, Bravoc 
en Hellvoc en onze Poolse vrienden. 
Het was ‘koekenbak’. Het is onze 
vierde finale, de derde in serie, na 
het gevecht in 2002 tegen Maaseik in 
Schiervelde/Roeselare. Toen heette 
onze club nog Amber Antwerpen.” 
 

Vrouwenfinale: Asterix 
Kieldrecht-Datovoc Tongeren

Ook bij de vrouwen noteerde Volley 
Magazine een stunt. Kieldrecht 
heeft een abonnement, maar 
Amigos Zoersel miste zijn allereerste 
historische afspraak. Zo knoopt 
Tongeren aan met een roemrijk 
verleden: tien jaar geleden. Vier keer 
Final 4 met dubbel brons, zeven titels, 
zes bekers. De laatste titel in 2007, 
de laatste beker in 2005. Het was 
feest in Zoersel - Dato had speciaal 
zijn preminiemen meegenomen (wat 
een belevenis, nvdr.!) - en daarna 
op de Tongerse Grote Markt in zaak 
De Phare, tot half zes in de ochtend. 

Tegenstander Kielrecht speelt zijn 
19de bekerfinale, de 16de op een rij. 
Tegen Tongeren wacht zege nummer 
dertien, na de uitschakeling van 
Gent in de halve finale, tegenstander 
trouwens in de vorige finale van 
2015. Sportminister Muyters kon er 
twaalf maanden niet naast kijken. 
Een totaalspektakel in het Antwerpse 
Sportpaleis: de man was onder de 
inruk van het gebeuren. Na 1996, 
weldra 20 jaar geleden na die 
allereerste bekerfinale - toevallig 3-0 
in dat jaar tegen Datovoc Tongeren - 
herhaalt zich de geschiedenis. Alleen 
in 1997 en 2000 was Asterix er niet bij. 

Philip Van Cleemput is de archivaris 
van de club. “Asterix won niet altijd 
hoor: getuige het verlies tegen 
Datovoc Tongeren in 2003, 2004 
en 2005, tegen VDK Gent in 2009, 

tegen Dauphines Charleroi in 2012 en 
tegen VC Oudegem in 2013. Asterix 
zag veel vedetten uitzwermen. Maar 
het project ‘Volleyplus’ van Julien 
Van de Vyver, werpt zijn vruchten af. 
En De Tant, Van Avermaet, Herbots 
en Stragier zijn 16-jarigen, die nu al 
proeven van topvolley. Overigens is 
Kieldrecht, geleid door super captain 
Sarah Smits, ook achtste finalist in de 
Challenge Cup. Ere wie ere toekomt: 
Gent mag pronken met de titel van 
herfstkampioen. Na overleg met 
organisator Top Volley Belgium zullen 
we voor supportersclub De Galliërs 
een speciale formule uitwerken.”

Van Tongerse kant was maecenas Jef 
Moors in de wolken. Manager Pieter 
Walbers prijst Dato voor het harde werk 
en het grote enthousiasme. “Tegen 
Blaasveld en As (2-0 achter) hadden 
we het bijzonder moeilijk. In Blaasveld 
moesten we zelfs een kapotte 
pantoffel snel herstellen met tape en 
snellijm. En nu gebeurt dit: we hebben 
de dubbelconfrontatie tegen Zoersel 
overleefd. Irina Jeleznova en Peter 
Ector zijn tactisch enorm beslagen. 
Ik hoop op een nieuwe superdag. 
Asterix is een jonge ploeg, dat kan 
zorgen voor stress en zenuwen. 
Zeker in het Sportpaleis. Afwachten.”

De finale is een droom die werkelijkheid 
is geworden. Pieer Walbers: “Ik 
sta achter Johan Eeckhout van 
Roeselare: de hele club krijgt een 
extra portie zuurstof. ‘Tilt’ zullen we 
niet slaan: onze meiden laten zich niet 
opjagen, ze hebben niets te verliezen. 
Alles kan, niets moet. Wij komen van 
ver. Zes maanden geleden stonden 
we met een halve voet in de Liga B, 
nu spelen we de bekerfinale. En nog 
wel in het Sportpaleis: dè ultieme 
sporttempel in België, een mythische 
locatie, het hoogtepunt in de carrière 
van velen. Als Kieldrecht nerveus 
wordt, krijgen we kansen. Tegen 
Zoersel stond het 40 tegen 60, tegen 
Kieldrecht misschien 10 tegen 90. 
Maar ook bij Asterix spelen meisjes 
met niet massaal veel ervaring. 
Natuurlijk kan Asterix wel putten uit 
de Volleybalschool, die luxe hebben 
wij niet. Maar onze verhuis van Pibo 
naar Sportoase in Tongeren zorgt 
alleszins voor commerciële groei. ”

Tekst: Leo Peeters
Foto’s: Callant Antwerpen

Belgische beker
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Maar eerst, waarom ben je 
eigenlijk vertrokken. Je had 
hier toch ook wel mooie 
uitdagingen?
Julien van de Vyver: “Absoluut. 
Ik heb steeds de betere 
talenten kunnen trainen. Ik 
kreeg vanuit de federatie ook 
de opdracht om de meisjes 
verder te begeleiden bij 
Kieldrecht. Ik deed ook nog 
aan individuele begeleiding. 
Ik had hier een fantastische 
job en toch ben ik inderdaad 
weg gegaan, maar ik heb dan 
ook ontzettend lang getwijfeld. 
Toen ik het aanbod kreeg, 
was mijn eerste idee: blijf, 
blijf, blijf toch hier… Ik had 
aan waardering geen gebrek, 
ik zat in een fantastische 
werkomgeving met veel 
vrijheid en voldoening. Maar 
het aanbod uit Nederland 
was zowel op sportief als 
op extra-sportief gebied ook 
heel aanlokkelijk. En gezien 
mijn leeftijd (57 jaar) heb ik 
dan halfweg mei 2015 toch 
gekozen voor een andere 
uitdaging. Het was nu of nooit.”

Welke taken kreeg je in Nederland 
toegewezen?
“Ik ben er trainer van het Talentteam 
meisjes, dat ook in de Nederlandse 
eredivisie aantreedt. Een beetje 
zoals in België, waar we een team 
hebben in de Liga B vrouwen. Met 
dat Nederlandse team van meestal 
meisjes van 16 jaar hebben we tot 
hiertoe vijf matchen op negen in 

Julien van de Vyver heeft het best naar zijn zin in Nederland

“Het Vlaams opleidingsmodel 
voor de jeugd doorgeven”

Natuurlijk, Julien Van de Vyver heeft er al een indrukwekkend palmares opzitten als 

trainer van de betere Belgische meisjesjeugd. Brons op het EK 2005 en 2007, later goud op 

het EK, op het EYOF, op de olympische jeugdspelen en brons op het WK. Maar toch bleef 

het een verrassing dat de Waaslander in de voorbije zomer overstapte naar Nederland 

om er bondscoach te worden van de Nederlandse meisjesteams. Na een half jaar 

werking bij onze noorderburen kan Julien dan ook een aantal vergelijkingen maken.

competitie gewonnen en tegen de 
leiders verloren we slechts met 3-2. 
Mijn tweede taak bestaat in het trainen 
van de junioresploeg als groep. Ik 
werk verder ook mee aan het beter 
op punt zetten van de jeugdstructuren 
binnen de bond. We denken mee 
na over hoe we één en ander beter 
kunnen maken. Ik heb bij de VVB mee 
geholpen aan de opbouw van één 
van de beste structurele werkingen in 
gans Europa. Ik heb dat meegemaakt 

van de eerste stappen die 
daartoe gezet werden, 
tot en met de successen 
en het onderzoek dat 
daaraan gekoppeld werd. 
Dat was niet alleen mijn 
verdienste, maar die 
van alle mensen die in 
dezelfde richting daaraan 
meegewerkt hebben.”

“Het gras is altijd groener 
aan de andere kant van 
de heuvel” wordt wel 
eens gezegd. Daar al 
iets van ondervonden 
na jouw overstap naar 
Nederland?
“Ik ben realistisch genoeg 
om te beseffen dat er 
overal wel problemen 
kunnen opduiken, maar 
eerlijk gezegd: ik had 
niet gedacht dat het in 
alle aspecten zo zou 
meevallen in Nederland. 
Ik kwam toch wel terecht 
in een plaats waar je 
structureel en inhoudelijk 
goed kan werken. Het 
feit dat we werken in een 

olympisch centrum als Papendal, 
biedt toch wel een pak voordelen. 
Je werkt er samen met verschillende 
toptrainers uit andere disciplines. Je 
ademt er topsport. Je werkt er naast 
de trainers van o.a. de Nederlandse 
sprintster Dafne Schippers, ze zijn bij 
onze noorderburen ook heel sterk op 
gebied van handbal of rolstoeltennis. 
De meeste olympische sporters komen 
er samen en dat biedt toch wel een 

Julien Van de Vyver
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meerwaarde, terwijl we in Vilvoorde 
uitsluitend met volleytrainers werkten.”

Begrijpen ze in Nederland intussen 
ook al ‘Vlaams’?
(lacht) “Ze spreken al vloeiend 
Vlaams. Nee, ernstig nu: er zijn in 
het Nederlands natuurlijk een aantal 
andere uitdrukkingen, maar we 
hebben van bij het begin afgesproken 
dat ze me er attent op moeten maken 
als ze iets niet verstaan. Maar meestal 
zijn daar omtrent geen problemen. 
Het gaat tenslotte over volleybal, hé!”

Zijn er nog een aantal andere zaken 
‘anders’ dan bij ons?
“De infrastructuur is er veel groter dan 
bij ons. We hebben er een zaal ter 
beschikking van drie volleyvelden, met 
video-installatie en alle voorzieningen 
voor een team. Echt allemaal pico 
bello! Bovendien wordt alles er 
vooraf klaar gezet. Een luxe, want in 
België moesten we dat allemaal zelf 
doen. Verder is er een krachtzaal, 
die groter is dan één volleyterrein. 
Je kan er voltijds fysiek trainen met 
een fysiektrainer en een medische 
staff, die voor de verschillende 
sporten ter beschikking staan.”

Zitten ze ook in een systeem sport 
en studie?
“Maar ook anders. De manier waarop 
de kinderen er leven, is anders. Ze 
worden niet schools begeleid, ze 
worden niet gebracht, het is niet zo 
gestructureerd. Spelers en speelsters 
gaan er anders om met hun vrijheid. 
Er staat wel zeven dagen op zeven 
iemand ter beschikking voor de 
studiebegeleiding. De ‘life style’ is er 
dus anders: ze worden professioneel 
begeleid als er problemen zijn, 
maar ze worden op deze manier 
wellicht sneller zelfstandig en ze 
kunnen zich soepeler open stellen.
Verder hebben we daar de beschikking 
over een topsportrestaurant. De 
voeding is er elke dag super vers 
en aangepast. Ikzelf ben hier op 
die korte tijd zeven kilo afgevallen, 
Claudio Gewehr zelfs tien kilo. Dat is 
ook al gemakkelijker werken.” (lacht)

Moest je zelf een aantal zaken 
helpen veranderen?
“Het is duidelijk dat ze er nu harder 
trainen dan vroeger. Technisch is 
hier ook veel veranderd onder leiding 
van de nieuwe bondscoach Guidetti. 
Onze ideeën over technische en 
tactische zaken waren dan ook 

nagenoeg gelijklopend. Het is wel 
mijn taak – en ook de vraag van 
Nevobo (Nederlandse Volleybond) 
– om te kappen met de gebreken 
uit het sportieve verleden. Er waren 
geen resultaten, de ploegen plaatsten 
zich niet meer voor een EK, er was 
geen doorstroming. Wat ik al wel zag 
veranderen en verbeteren, is dat de 
fysieke aanpak vruchten begint af te 
werpen. Er wordt intensiever getraind 
en er zijn duidelijk betere resultaten. 
Waarin stilaan ook een kentering 
komt, dat is dat er een duidelijke 
mentaliteitsverandering bezig is in 
de richting van topsportbeleving.”

Wat verwachten ze concreet van 
jou?
“Concreet is er niks specifieks 
afgesproken. Nederland staat bij de 
meisjes 17de op de Europese ranking. 
Natuurlijk willen ze graag nog eens 
deelnemen aan een EK. Helaas zitten 
we in een poule met toplanden als 
Duitsland en Italië. Geen cadeau, maar 
we zijn zeker niet kansloos, al wordt 
de opdracht natuurlijk heel zwaar.
Maar de voornaamste opdracht 
is wel te zorgen voor een 
mentaliteitsverandering. Hard trainen 
is dus de opdracht en de verwachting 
is dan dat er stilaan jongeren 
doorstoten naar de grote A-kern van 
het senioresteam. Momenteel zijn 
er een tweetal speelsters goed op 
weg om die richting in te slaan. Toch 
moeten we daarnaast ook de ganse 
jeugdwerking aanpassen, zorgen voor 
nog betere structuren en begeleiding.”

Gebeurt er iets specifieks op 
gebied van talentdetectie?
“Ik denk dat we op gebied van 
detectie verder staan in België. In 
Nederland bestaan er tien regionale 
trainingscentra met verschillende 
trainingen. Er zijn wel veel speelsters 
die trainen, al moeten we ervoor 
zorgen dat ook de regionale trainers 
genoeg bijscholing krijgen. Net 
als bij ons hebben we hier twee 
binnenkomende lichtingen talenten 
naargelang de leeftijden. Ik heb wel 
de indruk dat ze in Nederland fysiek al 
sterker staan als ze bij ons aankomen.”

Hoe sterk zijn de Nederlandse 
jeugdploegen bij de meisjes op dit 
moment?
“Wij hebben één extreem goed talent. 
Zij speelt als receptie-hoek – loper 
zeggen ze hier – en zij zal niet lang 
meer moeten wachten om in de 

A-selectie opgenomen te worden. En 
talent? Ach, je moet geluk hebben 
met de genen en het moet een stukje 
aangeboren zijn. Nederland heeft de 
laatste zes jaren niet meer gewonnen 
van België en ik denk dat ze ook 
nu nog zwakker zijn dan België.”

Zijn Nederlanders niet veel 
mondiger dan Belgen?
“Ik had dat ook gedacht, maar het 
klopt niet helemaal. Het verschilt 
gewoon per regio. Mensen uit het 
noorden zijn stil, introvert. Dat was 
nieuw voor mij. Ik had ze mondiger 
verwacht. Maar ze zijn wel allemaal 
gedreven bezig. Ze willen later 
allemaal professioneel volleybalster 
worden. Dat was vroeger in België 
niet het geval. Er zitten momenteel 
zo’n 50-tal Nederlanders in het 
buitenland. In de clubcompetitie staat 
België zeker hoger dan Nederland. 
Zij hebben hooguit drie topteams. 
Dat zijn er in België wel méér.”

Wanneer is Julien van de Vyver 
geslaagd in zijn Nederlandse 
opdracht?
“Ik heb een contract voor twee jaar. 
Gezien de zware loting vrees ik dat 
we de komende maanden nog niet op 
het EK kunnen zijn, maar anders is die 
doelstelling duidelijk bij de volgende 
lichting. De tweede doelstelling lijkt 
wel te lukken: twee speelsters doen 
doorstromen naar de A-kern. Tenslotte 
ben ik er ook van overtuigd dat ik de 
Belgische jeugdstructuren ook hier op 
poten kan zetten. Ik krijg er trouwens 
veel steun voor vanwege de federatie.”

Toch niet een klein beetje heimwee?
“Toen het nieuws bekend geraakte, 
kreeg ik dadelijk heel wat telefoontjes 
van speelsters, die het jammer vonden 
dat ik vertrok. Ik laat ook Kieldrecht 
achter: een hele mooie club, Kris Van 
Snick werd er één van mijn beste 
vrienden. Een zalige man. Wij konden 
blindelings met mekaar samen 
werken en ik heb nog veel contact 
met hem. Ik vertrek elke week op 
zondagavond naar Nederland en kom 
donderdagavond terug. Op zaterdag 
ga ik natuurlijk naar de wedstrijd, 
maar ik kom ’s avonds normaal gezien 
weer naar België. Tijdens de week 
trainen we elke namiddag tot zeven/
acht uur. Het is een ander regime, 
maar ik voel er mij supergoed bij.”

Tekst: Marcel Coppens
Foto’s: Bart Vandenbroucke 

Julien van de Vyver
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Zogezegd

* Liefde de beste doping? 
Crosser Nys is nu samen met de 
36-jarige schoonheidsspecialiste 
Ann Van den Eynde.  
Rudi D’Hooge, professor biologische 
psychologie aan de KU Leuven, vertelt 
wat Cupido met een sportman doet: 
‘Zijn benen’? “Strikt genomen zal 
de verliefdheid de benen van Sven 
Nys niet beter maken. Dat doen 
de trainingen. Verliefdheid draagt 
dus heel wat bij tot zijn gevoel 
dat hij de tegenstand aan kan.” 
‘Zijn hoofd’? “Het zit vooral in zijn 
hoofd. De prille verliefdheid doet 
stoffen vrijkomen. Oxytocine is één 
van de typische hersenhormonen, 
die de opbouw van een band 
met een nieuwe partner tot stand 
brengen. Sven Nys krijgt meer 
zelfvertrouwen, misschien ook durf.” 
‘Zijn hart en bloedvaten’? “Bloedvaten 
openen, de bloedcirculatie verbetert, 
het bloedvatenstelsel krijgt een 
boost. Klassiek wordt verwezen 
naar het hart. Maar verliefdheid zit 
in de hersenen, van waaruit veel 
lichaamsprocessen worden gestuurd. 
Als hij naar zijn nieuwe partner kijkt, 
gaat zijn lichaam zeker reageren.” 
Volleyspeelster en –speler, 
vergeet dit nooit … alles ligt nu 
in jullie eigen handen. Ga ervoor! 

* Een volleybalster wil 
Miss USA worden! Oké, 
voorlopig is deze 21-jarige 
Katie George nog geen 
topvolleybalster, maar zit 
ze wel in de Amerikaanse 
universiteitsselectie. Katie 
heeft behalve volleybaltalent 
nog andere troeven. Onlangs 
kroonde ze zich tot Miss 
Kentucky. Die prijs geeft 
meteen recht op een plaats in 
de verkiezing van Miss USA. 

* Volleybalcoach Vital 
Heynen (46) is aangesteld als 
nieuwe trainer bij de Franse 
volleykampioen Tours. Hij 
combineert deze taak met 
zijn job als bondscoach van 

Liefde als doping?

het Duitse nationale team. 
Heynen moet Tours nu uit 
de onderste regionen van de 
Franse hoogste klasse loodsen. 
In een tweet laat Heynen met 
een knipoog weten dat hij 
klaar is voor de uitdaging. “Tijd 
voor mijn favoriete onderdeel: 
ploegen in nood helpen.” 

* Sam Deroo: “Volleybal 
is de nationale sport in Polen. 
Zo kon Roeselare enkele 
weken terug mee ‘genieten’ 
van deze indrukwekkende, 
overdonderende sfeer 
en proeven van het 
s u p p o r t e r s s p e k t a k e l . 
Volleybal in Polen staat 
synoniem met overdonderende 
s u p p o r t e r s g e z a n g e n , 
fantastische supporters 
en een indrukwekkende 
competitie. Sam Deroo 
speelt dit seizoen in Polen 
bij Zaksa Kedzierzyn Kozle. 
“Volleybal leeft hier in Polen 
echt wel! Sinds het WK 2014 
is volleybal helemaal de nationale 
sport geworden in Polen, dat 
toen de wereldtitel veroverde. In 
andere sporten hebben de Polen 
geen echte uitblinkers, in volleybal 
spelen ze op een hoog niveau.” 

* Een overlegforum i.f.v. 
een topsportactieplan? In België 
nooit gedaan? Aan het werk dus! 
Beleidsverantwoordelijken van onder 
meer BOIC (Eddy de Smet), Bloso 
(Wim Vandervenne) en de Vlaamse 
regering  (Gert Vande Broek, chef-
sport van minister Philippe Muyters) 

pleegden overleg. 
Gert Vande Broek: 
“In België hebben wij, 
in tegenstelling tot 
Nederland, geen nationaal 
topsportcentrum waar er 
een constante interactie 
is tussen alle actoren. 
In een verkavelend 
sportlandschap vol 
ingewikkelde structuren 
is zo’n stage dus een 
ideaal overlegforum”, 
aldus Vande Broek. Wij 
kijken er nu al naar uit !

Tekst: Dany De Vriese 
Foto’s: Espn, Zaksa

Katie George

Sam Deroo
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Club in de Kijker

Situering van de 
vereniging

VC Apollo heeft 
twee doelstellingen 
in haar werking.
‘We zijn een club 
die open staat voor 
iedereen en we 
bieden bovendien 
een degelijke 
jeugdwerking aan 
waarbij we ook 
aandacht schenken 
aan jongens en 
meisjes die op 
regionaal niveau 
het best aan hun 
trekken komen.’ 
Voor deze leden 
hebben we aparte 
ploegen om ook 
hen zo veel mogelijk 
spelgelegenheid te 
geven. Deze jongens 
en meisjes hebben hun eigen trainer 
zodat ze een aangepaste aandacht 
krijgen in functie van hun ontwikkeling. 
De club heeft daar bovenop vier 
recreantenploegen in haar aanbod. 
‘Met onze provinciale ploegen 
slagen we erin om op technisch 
niveau aardig mee te spelen met 
de grotere broers en zussen in de 
regio. Zo konden wij in de voorbije 
twee  jaar twee  jongeren afleveren 
aan de topsportschool in Vilvoorde.’ 

VC Apollo Koekelare

“Jeugdlabels zijn een signaal dat 
we goed bezig zijn”

Apollo, de sympathieke West-Vlaamse club, verstopt tussen Oostende en 

Torhout, behaalt al enkele jaren mooie resultaten in het project Jeugdsportfonds. 

De redactie had dan ook een zekere nieuwsgierigheid hoe zij dit bereiken.

Voorzitter Bart Pottelancie nam met veel plezier de uitdaging 

aan om samen met zijn bestuur zijn vereniging voor te stellen.

Een aantal van onze jongeren 
nemen zelfs deel aan de trainingen 
in de vakantie met de Red Dragons, 
tijdens detectietrainingen in Vilvoorde. 
Als vereniging motiveert de club 
heel wat van hun jeugd om deel 
te nemen aan de trainingen van 
de provinciale selectiewerking. 

Een aantal hiervan zijn reeds 
uitgenodigd voor IPJOTs en stages.
‘In de laatste vier  jaren behaalden wij 
twee keer een zilveren en twee keer 
een gouden jeugdlabel. Voor ons als 
club een mooi signaal dat we goed 
bezig zijn en een motivatie om in de 
toekomst nog beter proberen te doen. ‘

‘...dan betaal je als ouder nauwelijks 1 euro per uur 
dat uw kind training krijgt of begeleid wordt door een 

coach!’
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‘Koekelare is dichtbij en mijn 
zus speelde daar ook al . ‘
Ik vind de spaghettiavond 
heel leuk, en ook de Apollo 
slothappening vind ik super 
tof. Dan kunnen alle papa’s 
en mama’s samen met de 
volleyballeden toernooitjes spelen.’
 ‘Rune van mijn ploeg vind ik 
superleuk.  Maar ook mijn trainer 
Koen Devos is een toffe!’
‘Mijn idool is Matthijs 
Verhanneman omdat ik eens 
met hem hand in hand op het 
volleybalplein mocht lopen tijdens 
een bekerfinale.’
‘Mijn droom is om 
later bij de Red 
Dragons te spelen!

Nathan,  10 jaar                       
                       

‘Vroeger ging ik altijd mee 
kijken naar de matchen van mijn 

mama en papa en daardoor wilde 
ik ook beginnen volleyballen.’ 

‘Wij wonen in Koekelare dus heel 
gemakkelijk. Mijn oma is ook mijn 

trainster in onze club’ 

‘Mijn favorieten zijn Frauke Dirickx 
en Laura Heyrman van de Yellow 

Tigers.’
 ‘Graag zou ik zelf ook bij de 

nationale ploeg spelen!  Ik zou het 
liefst aanvalster 

zijn maar ik vrees 
dat ik daarvoor te 

klein zal zijn!’ 
 

Emma,  10 jaar         

‘Volleybal is een leuke sport 
en het is binnen.’
‘Ik speel bij Apollo omdat ik hier 
woon.’
Het leukste is hier dat iedereen 
goed samen werkt.’ 

‘Ik vind iedereen in de club leuk.’
‘Ik heb niet echt een 
volleyfavoriet.’

 ‘Mijn droom is ver 
te geraken en veel 
matchen winnen. 

Julian,  8 jaar  

‘Wij zijn gericht op zowel jongens 
als meisjes maar stellen vast dat 
de instroom van jongens heel wat 
moeizamer gaat dan een tijd terug. 
De mogelijkheid om te voetballen, 
krachtballen en basketten bij ons in 
het dorp zal hier wel voor iets tussen 
zitten.  Hopelijk kunnen we dit met het 
project Volley@School verhelpen.’

Plaats in de regio

Is er een zekere samenwerking 
in jullie omgeving tussen de 
verschillende clubs?
‘Op zich zijn wij het kleine zusje 
van een aantal clubs als Hermes 
Oostende, VT Diksmuide, Rembert 
Torhout en VKT Torhout in de nabije 
omgeving. Zij  zijn heel wat groter, 
maar naar opleiding toe staan wij 
toch aardig ons mannetje. Wij zijn 
geenszins concurrenten van elkaar. 
Talentrijke jeugdspelers krijgen 
bijvoorbeeld de kans om op hoger 
niveau te trainen in een naburige 
club. Zelfs oefenwedstrijden 
regelen we vlotjes onderling. ‘

Opleidingsstructuur binnen de 
vereniging

Is er een zekere piramide in de 
omgeving waar clubs zich op een 
bepaald niveau situeren en zo 
onnodige concurrentie aangaan?
‘De opleiding en het uitzetten 
van de technische leerlijnen is in 
handen van twee ervaren trainers: 
Jan Dereeper en Koen Devos. 
Beide trainers stippelen voor iedere 
speler een zo goed mogelijk traject 
uit. Zij worden bijgestaan door 
een gemotiveerd trainersteam. 
In de club besteden we veel aandacht  
aan jeugdopleiding in die zin dat de 
trainers met de hoogste diploma’s 
werken in de jeugdcategorieën.’

Ambities met de vrouwenploegen?
‘Wij hebben dit jaar een ploeg in 4de 
provinciale opgestart, allemaal jonge 
meisjes die voor het eerst uitkomen 
voor een volwassenenploeg. Zo krijgt 
iedereen spelgelegenheid, hetzij bij 
de beloften, hetzij bij de hoofdploeg.  
Onze ploeg in 3de provinciale heeft 
de ambitie om zich te handhaven. We 
zouden graag met de lichting jonge 
talenten, gekoppeld aan de ervaren 
oudere speelsters, de stap willen 
zetten naar 2de provinciale. Een ploeg 
in 4de en een ploeg in 2de provinciale 

zou zo het plaatje compleet maken. Op 
die manier kan iedereen op zijn beste 
niveau aan competitiesport doen.’

Ambities voor de mannenploegen?
‘Onze mannen kregen vorig jaar de 
kans om als 5de de overstap naar 
2de provinciale te maken. Dankzij 
een aantal sterkhouders van de 
ploeg namen we deze beslissing. Dat 
het geen gemakkelijk seizoen zou 
worden, wisten we. De vele jongeren, 
vorig jaar nog actief in de jeugdrangen, 
die zich moesten inwerken en een 
aantal geblesseerden zorgden 
ervoor dat de competitiestart niet zo 
eenvoudig was.  Maar ondertussen 
is iedereen terug topfit en begint 
het team mooi vorm te krijgen. 

Wanneer wij merken dat een jong 
talent het niveau van de ploeg 
overstijgt en nood heeft aan een 
nieuwe uitdaging, zullen wij deze 
speler niet tegenhouden. Wij zullen 
het jammer vinden dat ze de club 
verlaten maar zullen altijd met heel 
veel trots kunnen zeggen: ‘Kijk, dat 
is er eentje die nog van bij ons komt, 
die hebben wij opgeleid.’ Wat kan een 
trainer zich nog meer toewensen.’

Maatschappelijk gegeven: zoveel 
prikkels voor de jeugd. Hoe gaan 
jullie daar mee om?
‘Koekelare is een heel sportieve 
gemeente. In deze kleine gemeente 
zijn er heel wat mogelijkheden om 

aan competitiesport te doen. Bij de 
meisjes ondervinden we hier niet 
zo veel hinder van. Voor de jongens 
daarentegen is de situatie heel wat 
moeilijker. We zitten met een aantal 
talentrijke jongeren die wellicht zullen 
moeten uitwijken in de toekomst 
omdat we voor hen geen volledige 
competitieploeg zullen hebben. Hier zal 
de samenwerking met de omringende 
clubs dan weer heel belangrijk zijn. ‘

Mogelijke nieuwe impulsen in de 
clubwerking

‘Wanneer een jong talent 
het niveau van de ploeg 
overstijgt, en nood heeft 

aan een nieuwe uitdaging, 
dan zullen wij deze speler 

niet tegenhouden om 
andere oorden op te 

zoeken.’
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Volleybal als aanbod in 
de naschoolse opvang
‘Naschoolse opvang was 
vroeger mogelijk maar nu 
hebben we geen trainer 
meer beschikbaar die 
les geeft ter plaatse. 
Jan Dereeper was 
vroeger leraar aan het 
Sint-Martinusinsti tuut 
in Koekelare en kon zo 
zijn ‘volleybal’leerlingen 
onmiddellijk na 
de schooluren 
meenemen naar de plaatselijke 
sporthal voor training.’ 

De “Randstadtrainer” in de club
‘Wij hebben eerlijk gezegd niet 
zo’n vertrouwen in een ‘interim-
trainer’. Het is altijd beter dat trainers 
kunnen werken in een vast kader.’

Vragen jullie de correcte prijs voor 
jullie product?

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)

‘Het lidgeld proberen wij bewust 
laag te houden. Dit varieert 
van 90 € (Volleybalschool) 
tot 170 € bij de senioren.
 Daarbij doen wij dan nog een 
aantal speciale acties voor 
vroege inschrijving en families. 
Als je dan rekent dat een speler 
ongeveer 6 uur (training + begeleiding 
bij een match) per week met zijn 
sport bezig is en dat gedurende een 
tiental  maanden, dan betaal je als 

ouder nog niet eens 1 
€ per uur dat uw kind 
training krijgt en begeleid 
wordt door een coach.’ 

Om dit lidgeld zo laag 
mogelijk te kunnen 
houden doet Apollo een 
aantal activiteiten om geld 
in het bakje te krijgen. 

Dé droom

De droom van de club is om 
verder te blijven groeien, 

zorgen voor een blijvende instroom 
en de leden een zo goed mogelijke 
technische opleiding aanbieden. 
‘Het moeten niet allemaal toppers 
worden, maar als we af en toe ons 
visitekaartje mogen afgeven aan de 
detectietrainers wanneer zij één van 
onze jeugdspelers opmerken en hen 
de kans geven om zich te tonen, dan 
zullen wij als trainer heel gelukkig zijn. 
Wij zouden ook graag trouw 
willen blijven aan onze manier 
van werken. Dat is onze jeugd in 
competitie even veel laten spelen. 
Bij bekerwedstrijden daarentegen 
wordt dit principe niet gehanteerd. 
Dan spelen we met de sterkste ploeg.‘
‘Het trainersteam zouden wij graag 
in de toekomst nog verder willen 
uitbreiden. Mochten wij een aantal 
van onze jonge spelers kunnen 
motiveren om een trainersopleiding 
te volgen, dan staan wij met onze 
armen open om hen op te vangen 
en hen te begeleiden. Zo weten wij 
dat onze opvolging verzekerd is …’

Tekst verzameld door Luc De 
Leenheer

VC Apollo Koekelare
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