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Pasquale Sottile

De feestdagen zitten erop! Het vat met goede wensen 
en voornemens is leeg en het wacht op een invulling van 
alles wat beloofd werd.
Wat 2013 betreft, mogen we globaal wel spreken van een 
‘grand cru’ jaar voor ons volley. We kunnen het niet genoeg 
herhalen: een bronzen medaille voor de Yellow Tigers op 
het EK, een zevende plaats voor de Red Dragons, wat 
meteen ook goed was voor een rechtstreekse plaatsing 
op het EK 2015. Onze Yellow Tigers doen dit jaar voor 
het eerst mee aan de World Grand Prix en onze Red 
Dragons spelen voor het eerst in de World League na 
winst in de European League. Kortom, het Belgische 
(lees: hoofdzakelijk Vlaamse) volley geraakt stilaan 
bekend in de rest van de wereld.
Maar ook in eigen land was het respect voor de prestaties 
van onze volleyploegen groot. Op het Sportgala net voor 
Kerstmis won onze sport weliswaar in geen enkele reeks 
de hoofdprijs, maar we waren wel vertegenwoordigd 
in drie categorieën. Gert Vandebroek werd als tweede 
beste coach van België uitgeroepen, zijn Yellow Tigers 
tot derde beste team en in de categorie ‘speelster van het 
jaar’ troffen we met Valerie Courtois (2), Lise Van Hecke 
(5) en Frauke Dirickx (10) zelfs drie volleybalspeelsters 
in de top-10. En apropos, wat vonden jullie van de 
uitspraken van Marc Wilmots en Francky Dury – toch 
twee gerenommeerde coaches – dat zij het niet gevolgd 
hadden dat onze Belgische vrouwen brons haalden? 
Sinds half december zijn ze op de hoogte gebracht.
Intussen draait de nationale en internationale 
volleymolen verder. Roeselare en Maaseik zijn alweer 
bij de beste 12 in de Champions League en deze week 
pogen de nationale vrouwen- en mannenploegen een 
volgende stap in het groeiproces te zetten tijdens de 
WK-kwalificatietoernooien in Lodz en Parijs. Midden 
het seizoen interlands programmeren, is inderdaad 
een beetje ongelukkig, maar het is nu éénmaal in alle 
toplanden eenzelfde situatie. Mogen we dan ook van 
iedereen een beetje fair-play verwachten in een poging 
om het volley te propageren? 
Voor ons ging de trofee van de fair-play in december 
trouwens naar Pasquale Sottile, de 34-jarige spelverdeler 
van Latina, die in Antwerpen bij een 18-17 stand in de 
derde set ruiterlijk toegaf dat hij wel degelijk de bal geraakt 
had, in tegenstelling tot hetgeen de refs oordeelden. In 
plaats van 18-18 werd het 19-17 voor de tegenstander 
en de Italianen verloren de set. Petje af 
voor Pasquale!
Mogen wij iedereen een stralend 
2014 toewensen met veel fair-play en 
spelvreugde!

Marcel Coppens



2 Volley Magazine is een uitgave van de Vlaamse Volleybalbond vzw

Hoe blik je terug op de voorbije 
maanden? Via de sociale media 
konden we zo’n beetje volgen: 
reisje naar Stockholm, fuifje hier, 
feestje daar, broertje gaan bezoeken 
in Madrid, tickets bestellen voor 
Beyoncé… Komt dat wel goed, 
vroegen we ons af?
Valérie Courtois: “Behalve de reis naar 
Stockholm is er eigenlijk niks bij dat ik 
anders ook niet zou gedaan hebben. 
Ik heb een hele goede vriendin wonen 

in Stockholm, maar het kwam er maar 
niet van om ze ooit eens te bezoeken. 
Nu dus wel. Heel leuk! Ik ben ook een 
drietal keren naar mijn broer gaan 
kijken bij Atletico Madrid. Dat zou 
anders ook wel het geval geweest 
zijn, misschien alleen een keer 
minder. En wees gerust: tussendoor 
heb ik echt nog wel mee gedaan 
aan volleytrainingen: bij Kieldrecht, 
bij VDK Gent, bij Oudegem en ik 
heb zelfs enkele matchen gespeeld 
met de universiteitsploeg in Gent…”

Vertel nog eens waarom je absoluut 
zo’n sabbatjaar wilde.
“Ik wilde mij in dat jaar absoluut 
focussen op mijn studies. Ik had mijn 
studies voor Master als bio-ingenieur 
gespreid over drie schooljaren. Ik 

Valérie Courtois ziet WK-kwalificatie en verdere internationale carrière weer zitten

“Ik vind dat we onze aanwezigheid 
op het Sportgala verdienden”

De dag dat ze uitgeroepen werd tot beste libero van het EK 2013 in Berlijn, waar ze 

net met haar ploeg een bronzen medaille veroverde, wist Valérie Courtois echt nog 

niet hoe het verder moest met haar volleytoekomst. Het enige dat vaststond, was dat 

ze een soort sabbatjaar zou inlassen. Vier maanden later is de intelligente Limburgse 

nog steeds blij met die zichzelf opgelegde rustperiode, maar tegelijkertijd heeft ze voor 

zichzelf uitgemaakt dat ze toch opnieuw volley wil spelen als libero in een buitenlandse 

ploeg. “Er zijn mogelijkheden,” blijft de 23-jarige Valérie voorlopig nog op de vlakte. Een 

relaas over vakanties, studies, vingernagels, ambities bij een zelfbewuste jongedame.

moest dit jaar dus tijd besteden aan 
het afwerken van mijn thesis en aan 
nog drie vakken. Tussendoor moest 
ik één dag per week een speciale 
cursus volgen aan de univ van Rijsel. 
Ook boeiend: een andere omgeving, 
lessen in het Frans en een andere 
benadering. Op sportief gebied was ik 
bezig aan mijn achtste jaar als libero 
en ik had het gevoel dat ik daar in 
België niet veel voldoening meer in 
vond. Toen ik als beste libero op het 

EK werd uitgeroepen, heb ik wel even 
nagedacht hoe mijn sporttoekomst er 
kon uitzien. Maar een internationale 
carrière starten in dit seizoen, 
leek me toch ook geen optie.”

Vrees je er niet voor dat je het 
matchritme misschien wat bent 
kwijt geraakt?
“Voor mijn positie in de ploeg is trainen 
zelfs nuttiger dan matchen spelen. 
Tijdens matchen raak je eigenlijk niet 
zo veel de bal. Op training gebeurt 
dat juist veel meer. Bovendien denk ik 
niet dat je snel de basisprincipes van 
een libero verleert: je moet het spel 
kunnen ‘lezen’, je moet tijdig kunnen 
anticiperen… Die kennis verlies je niet.”

Je beklaagt jouw keuze dus tot nu 

toe nog niet?
“Integendeel. Ik beklaag me deze 
keuze absoluut niet. Al ga ik hier 
nu ook weer geen pleidooi houden 
voor een sabbatjaar bij elke 
volleyspeelster, want ik besef ook dat 
je je zoiets op andere posities in de 
ploeg soms moeilijk kan veroorloven.”

Was je zelf niet verrast dat je op 
het Sportgala bij de top-3 stond 
als libero. Bij voetballers merk je 
zelden een verdediger als beste 
speler in zulke referendums…
“Waarom moest ik verrast zijn? Ik 
denk dat ik het ook wel verdiende om 
daar te staan. Natuurlijk is het al een 
prestatie dat een ploegspeelster als 
tweede eindigde op dat Sportgala. 
Maar er waren toch nog twee andere 
Yellow Tigers in de top-10: Lise Van 
Hecke en Frauke Dirickx. We hadden 
natuurlijk wel een sterk seizoen achter 
de rug. En inderdaad, Lise had er 
ook een erg sterke zomer opzitten 
en zat ook bijna in de top-3. Maar 
we stonden toch tegelijkertijd als 
ploeg in de kijker op dat Sportgala.”

Maak je op zo’n Sportgala ook 
kennis met andere sportmensen, 
die je nog niet persoonlijk kende?
“Er was een diner vooraf en daar zat 
ik mee aan tafel met onze aanvoerster 
Charlotte Leys, die zelf Sarah Smits 
als gaste had uitgenodigd. En verder 

“Voor mijn positie zijn trainingen nuttiger dan matchen 
spelen”
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genoot ik van het gezelschap van 
zeilster Evi Van Acker, die ook voor 
bio-ingenieur studeerde en die ik 
al langer kende. Zij is eigenlijk een 
goede vriendin geworden. Daar 
heb ik dus niemand nieuw leren 
kennen. Maar nadien geraakte ik 
wel in gesprek met Bart Swings. Een 
onverwachts goede babbel. Hij had 
door zijn sport zijn studies nog meer 
moeten spreiden, maar hij is zeer 
gedreven. Ik reken hem zeker bij de 
kanshebbers voor een medaille bij de 
Winterspelen in Sotchi in februari.”

Riepen de getoonde beelden van 
die medaillewinst in Berlijn weer 
fijne herinneringen op?
“Het was fijn om bij de nominaties nog 
eens die beelden terug te zien. Het 
ganse toernooi was sowieso al heel 
plezant. De beelden toonden trouwens 
ook nog eens hoe goed onze groep 
ook aan mekaar hangt. Wij waren een 
ploeg die met een ziel op het terrein 
stond en dat is ook een heel belangrijke 
factor in de weg naar het succes.”

Wie zijn eigenlijk jouw beste 
vriendinnen binnen de ploeg?
“Dat zijn zeker Lore Gillis, met wie 
ik in Oudegem samen speelde, en 
Maud Catry, met wie ik ook vele 

jaren samen heb gespeeld. Maar 
mijn broers blijven ook belangrijk 
voor mij. Gaétan werd b.v. 18 jaar op 
het Sportgala en is volleyer bij VTI 
Hasselt. Hij speelde lange tijd basket, 
maar ik vind hem nu zeker een hele 
goede middenman van 1m96. Hij 
studeert nu rechten in Hasselt.”

Een clichévraag: ga je nu echt 
stoppen met volley in een jaar dat 
er verplaatsingen naar Peru en 
ontmoetingen met Puerto Rico, 
Polen, Canada en Argentinië 
geprogrammeerd staan?
“Er is vorig seizoen zeker veel 
veranderd. Toen het seizoen ten 
einde was, volgden er nog heel veel 
matchen met de nationale ploeg. En 

ik moet toegeven: nieuwe kansen 
dienden zich aan en er was links 
en rechts duidelijk interesse. Het is 
waar dat je als libero veel moeilijker 
aan een internationale carrière kan 

werken, omdat de meeste ploegen 
voor die positie rekruteren uit de eigen 
jeugd of kiezen voor speelsters met 
veel ervaring. In de universiteitsploeg 
heb ik zelfs even – heel occasioneel - 
als aanvalster gespeeld, maar na acht 
jaar libero ben je ingesteld op die taak 
in de ploeg en ik ben er blij mee. Laat 
mij maar staan op de liberopositie.”

Ik zie jou niet als iemand die ze 
gemakkelijk zenuwachtig krijgen. 
Juist?
“Nee. Ze krijgen me moeilijk nerveus. 
Of het zou een extra-belangrijke 
match moeten zijn. Maar ook dan 
is die lichte zenuwachtigheid weg 
na de eerste opslag. Ik heb dat 
zeker niet bij iedere wedstrijd.”

“Wij waren een ploeg die met een ziel op het terrein 
stond”
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Bij een doelman zegt men wel 
eens dat het eerste balcontact 
het belangrijkste is voor het 
vertrouwen. Is dat ook zo bij een 
libero als jij?
“Als je de eerste bal goed kan 
brengen, dan zeg je bij jezelf: ‘Ok’ 
en je bent vertrokken. Maar het 
omgekeerde is bij mij zeker niet het 
geval. Als een eerste bal een beetje 
mis gaat, betekent dat helemaal niet 
dat ik een slechte match zal spelen. 
Daar ben ik realist genoeg in.”

Wat voor iemand is Valérie 
Courtois buiten het volleyterrein?
“Ik ben zeker een babbelkont, 
euh… een ‘sweet Tiger’ noemen 
ze me ook wel eens, euh… 
(plots gaat de halve nationale 
ploeg bij haar voorbij en van 
haar ploeggenoten krijgt ze 
een hele vocabularium lovende 
termen toegevoegd)… Verzorgd, 
ordelijk, altijd op de hoogte van de 
afspraken, georganiseerd, kookt 
graag, vriendelijk, altijd goedgezind 
(‘behalve als ik moe ben’, corrigeert 
ze zelf), we noemen haar ‘Valé-
Rio’, ze is leergierig en ze kan vele 
interessante weetjes vertellen.”

Van waar die belangstelling voor 
allerlei weetjes?
“Dat heeft te maken met mijn 
studies voor bio-ingenieur, waarbij 
ik levensmiddelenwetenschappen 
en voeding als specialisatie heb. 
Dan duiken er wel eens zaken op 
waarover ik meer wil weten. Of 
als er discussies over bepaalde 
onderwerpen gaan, wil ik daar 
alles van weten en zoek ik het op.”

Je droeg op het Sportgala een heel 
mooi ensemble. Ben je eigenlijk 
ijdel?
“Niet echt, nee. Maar ik heb wel 
aandacht voor hoe ik erbij loop. Ik heb 
er plezier in om mij mooi te kleden 

en te zien dat alles op mekaar is 
afgestemd. Natuurlijk loop ik er niet 
altijd op m’n paasbest bij, maar ik draag 
nu ook weer niet graag alle dagen 
jeans en daar een slobbertrui boven.”

Als libero moet je soms duiken om 
je vingers nog nét onder een bal te 
krijgen. Laat je jouw vingernagels 
daarvoor speciaal groeien of doe je 

“Ik heb er plezier in om mij mooi te kleden en te zien 
dat alles op mekaar is afgestemd”

er opvallende nagellak op?
“Mijn nagels laat ik er zeker niet 
extra voor groeien. Maar voor de 
matchen van de Yellow Tigers heb 
ik wel gepaste nagellak bij me: 
zwarte of rode. Ook gele, maar die 
is van een iets mindere kwaliteit.”

Ben je intussen gekend bij Atletico 
Madrid? Weten ze wie je bent?
“Je mag niet vergeten dat we in 
België een heel speciale traditie 
hebben, waar je bij elke sporthal een 
cafetaria aantreft. En waar je na een 
voetbalmatch nog lang kan nakaarten 
in de cafés in en rond het stadion. 
Dat is dus in het buitenland helemaal 
anders. Na de match gaan ze b.v. 
in Madrid niet met de ganse ploeg 

ergens iets eten of drinken. Ook de 
meeste supporters gaan rechtstreeks 
naar huis. Voor de match en tijdens de 
rust kan je er wel een hapje krijgen, 
maar bij de ontvangst na de match in 
Genk zijn er een massa broodjes. In 
Madrid dus niet. Maar er heerst daar 
wel een enorme sfeer in het stadion. 
Heel fanatiek ook. Ik zou daar nooit 
tussen de spionkop gaan staan. 

Die supporters krijg je nooit stil.
Ik ben er zeker niet zo zeer bekend 
als volleybalspeelster. Alleen de 
portier en de veiligheidsagenten 
kennen me intussen. Als de zus van 
doelman Thibaut Courtois, maar ze 
weten intussen toch ook al dat ik in 
de nationale volleyploeg speel. Ik 
heb vorig jaar wel gauw een cursus 
Spaans gevolgd om me toch een 
beetje verstaanbaar te maken.”

Het is dus duidelijk dat je opnieuw 
competitief gaat volleyen?
“Ik ben nog maar 23 jaar. Ik ben 
nog single en ik voel ook nog niet 
de behoefte om me te binden of 
aan een gezin te beginnen. Het 
is moeilijk te zeggen hoe lang ik 
nog zal volleyen. Het winnen van 
die titel ‘beste libero op het EK’ 
heeft me doen beseffen dat ik ook 
wel ambities mag koesteren in 
het buitenland. Ik kleef daar geen 
datum op. Halen we de Olympische 
Spelen of nét niet? Plaatsen we 
ons voor nog andere belangrijke 
toernooien. Kom het me binnen 
enkele jaren nog eens vragen.”

Is een belangrijk toernooi midden 
al die feestdagen niet vervelend?
“Ach, het is in die periode anders ook 
nooit rustig. Ik heb eens een halve 
finale om de beker gespeeld op 2 
januari. Je drinkt dan wel eens een 
glaasje, maar uiteraard geen ganse 
fles alcohol. Gewoon een etentje met 
de familie, een toast en op tijd gaan 
slapen, want ook nu vertrekken we 
heel vroeg op 2 januari naar Polen.”

Hoe schat je zelf de Belgische 
kwalificatiekansen in?
“Wij hebben een sterke staff, die 
vooraf zeker de tegenstanders al 
goed zal ingeschat hebben. Uiteraard 
starten de Polen als favoriet van het 
toernooi. Ze hebben er fanatieke 
supporters. Niet dat ons dat uit ons 
lood kan slaan, maar het kan wel een 
positieve uitwerking hebben op de 
prestaties van de Poolse speelsters. 
Ze hebben ook hun oud-gedienden 
weer opgeroepen, maar de vraag 
zou wel eens kunnen zijn: vormen 
ze daarmee wel een goede ploeg?”

Tekst: Marcel Coppens
Foto’s: Bart Vandenbroucke, 
Photonews - Koen Blanckaert

Valérie Courtois
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Maar ‘first things first’… De nationale 
ploeg… Opnieuw de Yellow Tigers!
“Ik ben wel blij met de manier 
waarop we onze campagne gevoerd 
hebben: eerst opnieuw de 
automatismen inoefenen 
in Kortrijk, want veel 
voorbereidingstijd hadden 
we niet. Maar ik ben toch 
blij dat er nadien ook nog 
enkele oefenwedstrijden 
volgden om te zien waar 
het nog haperde en op 
welke punten we nog 
voor verbetering vatbaar 
waren,” vindt Frauke.
“Alle speelsters waren 
ook weer blij om mekaar 
weer te zien. Nagenoeg 
iedereen was weer een 
stukje beter geworden 
bij hun clubteams. Ons 
niveau zal dus nog een 
beetje gestegen zijn 
tegenover de voorbije 
zomer en het was dus 
alleen even aanpassen 
om weer samen te 
spelen met Frauke als 
spelverdeelster,” voegt 
Charlotte eraan toe.
De jongedames kregen 
trouwens in Polen heel 
wat lof toegezwaaid na 
hun bronzen EK-medaille.

Polen-kenners Frauke Dirickx en Charlotte Leys gaan voor Final Four

“Ik weet niet of de Polen wel een 
(h)echte ploeg hebben”

Toen de lottrekking voor de WK-kwalificaties gebeurde en toen bleek dat het 

organiserende Polen het moest opnemen tegen de bronzen medaillewinnaars 

van het EK werden aanvoerster Charlotte Leys en ‘good old’ Frauke Dirickx 

nadrukkelijk gesolliciteerd door de Poolse media. Uiteraard, want zij spelen 

dit seizoen bij twee verschillende Poolse topclubs: Charlotte bij uittredend 

kampioen Sopot en Frauke bij Wroclaw. Beiden zijn ook nog met club in 

strijd om een Final Four-ticket af te dwingen en dat zit er eigenlijk wel in.

“Ja, vele supporters en speelsters 
hadden echt meegeleefd met onze 
Europese zomercampagne en we 
kregen langs alle kanten felicitaties. 

Ze waren eigenlijk zelfs superblij 
voor ons. Heel sympathiek natuurlijk, 
maar de medaille had ook een 
andere kant,” weet onze aanvoerster.

Charlotte Leys
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“Inderdaad, omdat de Poolse jongeren 
eigenlijk geen goede resultaten bij 
mekaar gespeeld hadden op het 
EK, werd de ‘oude garde’ weer 
opgeroepen en zullen we tijdens de 
WK-kwalificaties normaal gezien de 
sterkste Poolse ploegen tegenover ons 
krijgen met o.a. hun vedette 35-jarige 
Glinka en de 29-jarige Anna Baranska-
Werblinska, die ook nog meehielp om 
Polen aan een olympische bronzen 
medaille te helpen. Ik denk dat zij 
professioneel genoeg zijn om alle 
mogelijke interne conflicten 
of generatiegeschillen 
buiten het volley te 
houden,” denkt Frauke.

“Dat laatste zou ik niet zo 
durven zeggen,” vindt Leys. 
“Het is natuurlijk zo dat de 
Poolse federatie resultaten 
wil zien voor de investeringen 
die er gebeuren en voor de 
geweldige belangstelling 
die er in Polen bestaat 
voor het volleybal. Dat 
gebeurde niet met de jongere 
generatie en dus moeten de 
‘oudjes’ het waar maken.
Natuurlijk hebben zij op 
papier een ploeg die 
kwalitatief een pak sterker 
is dan het team dat op het 
EK redelijk smadelijk ten 
onder ging. Maar hoe zal 
de samenwerking zijn met 
de jongeren in de ploeg. 
En vooral: hoe zullen zij 
reageren eens ze onder druk 
komen staan? Zij kwamen 
maar voor de eerste keer bij 
mekaar op 26 december. Dus 
een intensieve voorbereiding 
hebben ze nu ook weer 
niet achter de rug? We zullen maar 
positief denken, zeker en ervan 
uitgaan dat onze kansen 50-50 zijn. 
Polen – België is ook de laatste 
match van het toernooi en wellicht 
weten we dan al iets meer over onze 
mogelijke kwalificatiekansen. Maar 
om daarover al iets meer zekerheid 
te hebben, moeten we er toch voor 
zorgen dat we eerst – liefst met 3-0 
– winnen van Spanje en Zwitserland. 
Niet zo een gemakkelijke klus als het 
misschien wel lijkt. We zullen allicht 
zelf ook met een beetje stress spelen 
en je weet nooit op zulk toernooi 
wat er allemaal kan gebeuren. We 
moeten gewoon iedere match goed 
voorbereiden, maar dat zijn we van 

ons scoutingsteam wel gewend.”

Ambities
Tijdens de kerstvakantie werd 
Frauke door de leerlingen van 
de Topsportschool in Vilvoorde 
gevraagd naar haar ambities en 
haar ervaringen op volleygebied.
“Dat was een interessant uurtje met 
soms boeiende vragen. Nee, naar 
mijn loon vroegen ze niet. Nu vind ik 
het trouwens ook leuk om eens enkele 
keren naar België weer te keren. Ik 

ben vijftien jaar in het buitenland aan 
het spelen en nooit kwamen wij een 
Belgisch clubteam tegen. In december 
speelden we tegen Oudegem en 
in januari is Hermes Oostende 
onze volgende tegenstander in de 
Challenge Cup. Eerlijk gezegd moet 
een Final Four misschien wel kunnen, 
want ik hoor dat we bij mogelijke winst 
ofwel naar het St.-Cloud Parijs van 
Nina Coolman moeten of naar het 
Bosnische Brcko. Dat moet haalbaar 
zijn voor mijn ploeg Impel Wroclaw. 
Ik heb  het daar trouwens best naar 
mijn zin. Een mooie stad. We spelen 
in Polen zeker de top-3 en tegen 
de leider Chemiz Poliz verloren 
we slechts met 3-2. Alles blijft dus 

mogelijk in de play-offs. Alleen 
jammer dat we in de beker mijn ex-
ploeg Daubrawa ontmoeten. Ik blijf 
trouwens na de WK-kwalificaties in 
Polen, want ze beginnen er vrij snel 
aan de volgende competitiematchen.”

“Zwijg stil,” vervolledigt Charlotte. “Wij 
hebben met Sopot al een wedstrijd 
twee dagen na het toernooi. Veel tijd 
om uit te rusten, krijgen we dus niet. 
Maar mij hoor je niet klagen. Ik ben ook 
zeer tevreden bij mijn huidige ploeg, 

ik beleef een heel regelmatig 
seizoen en we hebben 
daar wel een betere trainer 
dan in mijn vorige ploeg. 
Er zitten vier buitenlandse 
speelsters in onze ploeg en 
elke match mogen er maar 
drie op het wedstrijdblad 
staan. Ik miste dit seizoen 
nog maar één match. Een 
bewijs dat de trainer me 
wel degelijk goed vindt. 
Ook wij kunnen nog de Final 
Four halen, maar dan wel bij 
de landskampioenen. In onze 
groep eindigden we ‘slechts’ 
tweede, maar we hadden dan 
ook de winnaars van vorig 
seizoen als tegenstander, 
nl. Vakifbank Istamboel. 
In de volgende ronde van 
de Champions League 
staan we tegen Eczacibasi 
Istamboel. Dat is misschien 
een meer haalbare kaart.
Of ik graag in Turkije zou 
willen spelen? Alles is daar 
wel perfect georganiseerd 
en ik heb wel eens gezegd 
dat het een droom zou zijn 
om daar ooit te spelen. 
Maar momenteel ben ik 

zeer tevreden bij Sopot. Een goede 
ploeg, een mooie stad, een mooie 
omgeving en ik heb er nog een optie 
voor volgend seizoen. Bovendien 
hebben we nog kans om onze titel 
te verlengen, want de huidige leider 
Chemiz Poliz is echt wel te kloppen. 
Dat bewezen we enkele weken 
geleden al in de competitie. Nee, 
het worden nog leuke en spannende 
maanden,” kijkt Clarlotte Leys positief 
als altijd naar het nieuwe jaar.

Tekst: Marcel Coppens
Foto’s: Bart Vandenbroucke

Frauke Dirickx
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Het gaat Bert Derkoningen na een 
gevaarlijke niercrisis, de dag na de 
bekerfinale, weer voor de wind. Bert 
verloor acht kilogram en had een hele 
zomer de tijd nodig om weer aan te 
sterken. “Ik was onaangenaam verrast 
dat het herstel zo lang duurde. Maar 
ja, ik werd vijf keer onder narcose 
gebracht. Je eet dan niets, je wordt 
vol pijnstillers gestopt. Je wordt er zo 
moe van. Ik had weinig honger, ik heb 
in die periode heel veel geslapen.”

Het beste hopen voor Hoho

Bert Derkoningen woont op twee 
straten afstand van de Lotto Dôme. 
“Een jaar geleden zat ik even in vieze 

Bert Derkoningen hoopt op WK-ticket via poulewinst of als beste tweede

“Gunstige loting geeft me veel 
vertrouwen”

De Belgische nationale libero Bert Derkoningen (31) zet alles in op de WK-kwalificatie. Hij 

treedt aan met het nummer 7. “Een heilig getal”, aldus de Maaseikenaar. Met Noliko-coach 

Erik Verstraten kan hij het goed vinden. “Erik trainde me twee jaar bij Herve-Mortroux. Ik wil niet 

vergeten ook Roger Smout, Luc Gijbels en Jan Vanvenckenray te bedanken. Misschien minder 

bekend, maar in mijn carrière, met dat ommetje langs Haasrode-Leuven, heel belangrijk.”

papieren. Maar dat nare hoofdstuk 
is helemaal afgesloten”, klinkt de 
buurman van Eddy Evens opgewekt. 
“Ondertussen is er veel veranderd. Mijn 
gezondheid is weer goed gekomen. 
En met de Nederlandse Naomi kwam 
er een nieuwe liefde in mijn leven. 
Ze komt soms eten maken. Voorts 
wordt het appartement om de twee 
weken door een poetsvrouw onder 
handen genomen. En ik rijd rond met 
een sportbak Mercedes. Als je het mij 
vraagt, doe ik het nog zo slecht niet.”

Minder goed vergaat het zijn ploeg 
Maaseik. Het bestuur brak met 
de Italiaanse coach Vincenzo Di 
Pinto. Het team kon niet winnen 

tegen Asse-Lennik, Roeselare en 
Belgorod. Een stunt zat er drie keer 
niet in. “Tja, er is zoveel gebeurd. Zo 
veel, hé. Een enorme verschuiving 
in onze kern. Met de Amerikaanse 
spelmaker Kyle Caldwell heb ik 
geen contact meer. Wel met Kevin 
Klinkenberg (Tours), Egleskalns en 
Wounembaina (Chaumont), ook met 
mijn vaste ‘roommate’ Simon Van de 
Voorde (Jastrzebski) en met Wannes 
Rosiers (Puurs). Ook een klepper 
als de Nederlandse middenman 
Lars Lorsheijd (Sète) mis ik wel. We 
hebben dit seizoen weinig opties. 
Door de perikelen met Jelte Maan 
(operatie hernia) en Kristof Hoho 
(hart) moet er dubbele versterking 
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komen. Simpel is dat niet, al wordt er 
door het bestuur hard aan gewerkt. 
Alleszins wil ik meegeven, dat ik het 
allerbeste wens voor Kristof. Volleybal 
spelen lijkt minder gevaarlijk dan een 
rit met de auto. Als je aan het stuur 
uitvalt, zijn de gevolgen misschien 
niet te overzien. Maar dat moet de 
betrokkene zelf uitmaken. Wat wil 
je bereiken in het leven? En welke 
risico’s wil je daarvoor nemen?”

Stunten tegen Frankrijk

Dat Maaseik, met dank aan Roeselare, 
kon doorstoten naar de play-offs 12 
van de Champions League geeft de 
fel geplaagde club toch een boost. 
“We zijn geloot tegen het Italiaanse 
Trentino. Top natuurlijk, maar niet 
meer de absolute wereldtop. We 
gaan zien, wat we kunnen doen”, 
lacht Derkoningen. “In de vroegere 
confrontaties waren we kansloos, 
misschien ligt dat nu anders. Ik ga 
niet beweren dat we nog verder 
komen in de CL, Trentino heeft zijn 
naam en faam mee, maar ze lijken 
me nu iets meer kwetsbaar. Meer 
dan de Russen van Belgorod. Dat 
was wereldtop. Met de reus Musersky 
(2m18 !) als targetman in het midden. 
Die serveert zo hard, dat je aan 
‘de stop’ zelfs geen tijd hebt om te 
reageren. En die Sovjets hebben een 
heel arsenaal aan slagen. Werkelijk 
ongrijpbaar, in alle richtingen.”

Maar goed, Trentino schuift even op 
de achtergrond voor de opdrachten 
met de Belgische nationale ploeg. 
“We hebben slechts drie dagen 
vrij. De voorbereiding is kort. 
Niemand van de ploeg mag zich aan 
‘zottigheden’ begeven op kerstavond, 
kerstdag of oudejaarsavond. Als ik 
de tegenstanders in Parijs (3-5/1) de 
revue laat passeren, wordt Frankrijk de 
gevaarlijkste klant. Van Spanje weet 
ik niet veel. Dan denk ik aan Almeria 
en Teruel: die clubs zitten onder het 
Belgische niveau. Tegen Wit-Rusland 
wonnen we op het EK. Maar echt vlot 
ging dat niet. Dat wordt oppassen. We 
moeten goed spel opdissen en zeker 
geen steek laten vallen. Kijk, het is 
niet zo gemakkelijk om op het EK te 
geraken. Voor mij wil dat zeggen dat 
die Wit-Russische ploeg heel wat 
kwaliteit in huis heeft. En dan is er 
Frankrijk tegen wie we het onderste uit 
de kan willen puren. Het komt er in de 
drie wedstrijden op aan veel punten 

te vergaren in de sets en genoeg 
wedstrijdpunten te verzamelen. De 
beste tweede van vijf poules mag ook 
naar het WK. Zo wil ik er het allerbeste 
van maken. We hebben eigenlijk een 
bijna ideale loting, de andere poules 
zijn sterker dan de onze. Het zou 
dus verkeerd zijn aan de klaagmuur 
te staan. Twee goeie matchen 
spelen en dan een stunt tegen 
Frankrijk. Voilà, ziedaar mijn recept.” 

Het opvallende succes van de Red 
Dragons wijt Bert Derkoningen aan 
de komst van coach Dominique 
Baeyens. Heel anders in zijn aanpak 
dan de vorige bondscoach Claudio 
Gewehr. “Ik heb met Dominique 
een heel goede verstandhouding. 
Ja, dit is echt aangenaam werken. 
De klik kwam er door onze tweede 
plaats op de EK-kwalificatie tegen 
Nederland, Letland en Israël. En 
vooral de explosieve winst tegen 

Griekenland in de EK barrage, met 
die bevrijdende ‘golden set’, gaf ons 
een schitterende boost. Het EK zelf 
in Odense en Aarhus (Denemarken) 
werd misschien een lichte tegenvaller. 
De kwartfinale tegen Servië werd 
onze minst goeie match. We hadden 
gewonnen in de poule tegen Italië, 
die speelden nadien de finale tegen 
kampioen Rusland. Misschien 
hebben we de zaken dan een beetje 
onderschat. De pijn zat hierin: als we 
tegen Servië zelf hadden gespeeld, 
dan lag de weg open naar een 
medaille. Maar dat gebeurde dus niet.”

Veel blessureleed

Het ziet er naar uit dat jij na Nieuwjaar 
de eerste Belgische keuze wordt op 
de libero. “Ja, Stijn Dejonckheere 
kreeg na een duimblessure (botsing 
met reclamebord in de CL) te kampen 
met een knieletsel. Een goeie knie 
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is voor een libero nog belangrijker 
dan voor een veldspeler. Ik hoop 
voor Stijn het allerbeste. Ik heb hem 
en ook Pieter Coolman trouwens 
bedankt voor hun CL-zege tegen 
Friedrichshafen. Mooi in de Maaseikse 
kaarten voor de play-off 12.”

Derkoningen hoopt dat ook 
spelverdeler Frank Depestele 
helemaal fit wordt verklaard. “We 
hebben Frank nodig als skipper. 
Al wil ik daarmee niet gezegd 
hebben dat Tim Verschueren een 
achtergrondfiguur is. Integendeel. 
Met Tim spelen we niet slechter, 
hij is zijn selectie meer dan waard, 
absoluut. Tim is een uitstekende 
leidersfiguur. Het gaat misschien 
een tikje langzamer, maar het spel 

van Frank houdt bij de timing het 
grote risico in, dat veel van zijn snelle 
ballen om zeep worden geholpen.” 

Over de ruzie tussen de nationale 
ploeg en Roeselare is wellicht het 
laatste nog niet gezegd. “Ik heb 
gehoord dat Emile Rousseaux 
kwaad was en is, dat een deel 
van zijn manschappen niet mocht 
spelen. Of niet genoeg. Maar eerlijk 
gezegd: Simon Van de Voorde en 
Pieter Verhees brengen meer lengte 
en ervaring dan de middenmannen 
van Roeselare. Anderzijds is de 
Europese topscorer Tuerlinckx er 
niet meer bij. Dat is echt een zaak 

buiten mij. Gelukkig is Gert Van Walle 
een beetje van hetzelfde type: Gert 
is iemand die het van zijn snelheid 
moet hebben. En hij is bovendien 
linkshandig. Om Bram Van den Dries 
kan je trouwens moeilijk heen op 
de hoofdaanval. Alleen al door zijn 
lengte kan hij moeilijke hoge en soms 
‘mottige’ ballen toch nog oplossen.”

Dries Heyrman is er niet meer bij, 
ook getroffen door blessureleed. 
“Jammer voor hem. Hij is de broer 
van Laura Heyrman, de vriendin van 
Pieter Verhees. (lacht) Ik heb me 
bij Dries onlangs nog geëxcuseerd. 
In het begin noemde ik hem ‘Wim’, 
omdat ik dacht dat het om Wim 
Backaert ging. Ik hoop maar dat 
Belgium niet verder wordt getroffen 

door de blessureduivel. Sam Deroo 
heeft last van zijn knie, Verhanneman 
had een enkelblessure, ook Tomas 
Rousseaux en Gertjan Claes hadden 
een probleem. Allemaal spelers die 
we nauwelijks kunnen missen. De 
blessurelast mag een beetje stoppen.”
 

Maaseik is zo genereus

Eén zaak staat wel als een paal boven 
water. Bert Derkoningen is helemaal 
fit. Zo wees een medische check-up 
uit, in het ziekenhuis Dumont in Genk-
Waterschei, waar Bert zich aanbood 
met de Amerikaan Jeffrey Menzel 
en Matthias Valkiers voor allerlei 

tests. “Ik ben blij dat de nationale 
ploeg ook in mijn eigen Maaseik een 
optreden verzorgt tegen Duitsland. 
Weet je: Kortrijk is als trainingsoord 
niet bij de deur. Als je dus zoals 
ik in Maaseik woont, ben je nog 
zelden thuis. Trouwens n.a.v. België-
Duitsland overnacht ik met de ploeg 
in hotel Maaskant, op 200 meter van 
huis. Haha: niet zo prettig voor de 
partner. En al die verre autoritten 
veroorzaken door het drukke verkeer 
ook een beetje stress. Voor mijn part 
mag er dus iets centraler worden 
getraind. En waarom ook niet een 
keertje in Maaseik, Bree of Hasselt.”

Aan een stap naar het buitenlandse 
topvolley wil Bert Derkoningen zich 
niet wagen. “Ik had naar Arago de 

Sète gekund of 
naar Ajaccio in de 
Franse competitie 
Pro A. Maar ik ben 
nogal honkvast en 
voel me verplicht 
aan mijn club Noliko 
Maaseik. Het bestuur 
is altijd genereus 
geweest tegenover 
mij. Nu het team 
het moeilijk heeft, 
wil ik de vereniging 
uit het dal helpen. 
Ja, eigenlijk wil ik 
nog altijd kampioen 
spelen! Stel dat we 
twee goeie spelers 
kunnen aantrekken, 
dan maken we het 
Roeselare moeilijk. 
Nu verloren we met 
1-3, via 27-29 in 
de tweede set, na 
twee setballen voor 
ons en de kans om 
aan te vallen. Dat is 

precies het probleem: scoren als het 
moèt, dat is dit seizoen blijkbaar een 
lastige opgave. Goed omgaan met 
de druk. Ook dat is een kunst. Een 
grote nervositeit zal er ongetwijfeld 
ook in Parijs hangen. Maar ik laat 
me niet vangen. De gunstige loting 
geeft me veel vertrouwen. Belgium 
moèt naar het WK 2014. Op zo’n 
event kan je dan punten halen voor 
de wereldranking, met een opening 
naar de Olympische Spelen: het 
ultieme doel van elke topsporter. 
Dus ook mijn droom en doel.” 

Tekst: Leo Peeters
Foto’s: Bart Vandenbroucke

Bert Derkoningen
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Gertjan Claes is afkomstig van 
Booischot, een deelgemeente van 
Heist-op-den Berg. Hij heeft een 
diploma van de volleybalschool op 
zak. “Ik studeerde daarna twee jaar 
L.O. aan de VUB. De bedoeling is 
die studie op een of andere manier 
later af te maken. Maar dat is een 
apart doel voor de toekomst.”

Gertjan komt uit een heel sportief nest. 
Hij voetbalde bij de nationale jeugd 
van Westerlo en hij had ook meer dan 
een spatje ambitie in de tennissport. 
“Maar met zijn vieren thuis, werd 
het tennis - om naar de top door te 
groeien, heb je een privétrainer nodig, 
aldus Gertjan - uiteindelijk te prijzig. 
Gelukkig vond ik via vrienden een 
alternatief. Als 14-jarige geraakte ik 
helemaal verknocht aan het volleybal. 
Net als mijn twee broers. Heel gek: 
ze spelen allebei op de libero. Marijn 
(26) bij Mendo Booischot. En Daan 
(20) bij Lizards Lubbeek. Al zeg ik het 
zelf: het zijn twee jongens met heel 
veel talent. Mijn oudere zus Lieselot 
(30) was actief bij Mendo en gaf er 
ook training in de jeugdreeksen. 
Mendo betekent overigens ‘Met 
Eendracht Naar De Overwinning’. 
Een prachtige slogan. Maar Lieselot 

Gertjan Claes hoopt op een schitterend 2014 met Belgische ploeg, met Roeselare en ook privé

“WK-ticket pakken, pieken met 
Knack en papa worden”

Met libero Stijn Dejonckheere, receptie-hoek Ruben Van Hirtum en assistent-coach 

Steven Vanmedegael woont Brabander Gertjan Claes in Roeselare in hetzelfde 

appartementsblok. Aan gezelschap dus geen gebrek. Momenten van verveling 

zijn niet aan de orde. De 28-jarige hoekaanvaller (1m91) heeft met zijn vrouw Jill 

een huis gebouwd in Relegem, een deelgemeente van Asse. Door haar job woont 

Jill niet echt de hele tijd bij manlief in West-Vlaanderen. “Jill komt, zo vaak ze kan, 

naar Roeselare gereden. Meestal doet ze dat twee keer per week”, zegt Gertjan. 

“In de weekends rijd ik dan zelf naar Relegem. Zo blijft alles mooi in evenwicht.”

is er uiteindelijk mee gestopt, haar 
nieuwe passie is gitaar spelen.”

Tandem Rousseaux-Vanmedegael

Op zijn achttiende 
verkaste Claes van 
Mendo Booischot 
naar Asse-Lennik. 
“Zo denken veel 
mensen dat ik een 
‘Pajot’ ben. Maar dat 
is niet het geval. Ik 
transfereerde nadien 
voor een seizoen 
naar VBC Moers in de 
Duitse Bundesliga en 
belandde dan terug 
bij Asse-Lennik. Tot 
Roeselare me daar 
heeft weggehaald. 
Vorig seizoen – na 
enkele jeugdtitels - 
was die toptransfer 
meteen goed voor 
‘het summum’: de 
Belgische beker en de 
Belgische landstitel. 
Ook dit seizoen, 
mijn tweede dus in 
Wes t -V laande ren , 
koester ik goede 

vooruitzichten. Het loopt alsnog 
voortreffelijk: we hebben een 
aureool van onoverwinnelijkheid 
gecreëerd. Roeselare is schitterend 
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georganiseerd, de ‘mix’ 
van spelers is ideaal, 
het klikt fantastisch 
binnen de groep en 
trainer-coach Emile 
Rousseaux en zijn 
assistent Steven 
Vanmedegael halen 
bijzonder mooie 
resultaten door hun 
specifieke aanpak. 
Met veel weerklank in 
Europa. Laat me het 
volgende zeggen: we 
investeren ontzettend 
veel tijd in het 
functioneren van het 
team en de entourage. 
Daarom draait het ook 
zo goed. Eén reden 
voor het succes kan ik 
je trouwens niet geven, 
het is een complex van 
factoren. ‘Alles geven 
op alle domeinen’, dat is 
een beetje het geheim. 
Zo werk ik persoonlijk 
hard aan mijn opslag, 
elke dag opnieuw. 
Mijn schouder is op 
korte tijd veel sterker 
geworden en zo leer 
ik de opslagtechniek 
elke dag beter 
beheersen. Zo konden 
we in de CL bij VfB 
Friedrichshafen een 
dreigende achterstand 
van 2-0 in een 
schitterende 2-3 omzetten. Goed 
voor ongeslagen poulewinst. Dankzij 
een geweldige service en een 
groeiende receptie. Maar of dat 
elk seizoen lukt, dat weet je nooit.”

In de play-offs 12 van de Champions 
League staat deze maand de Poolse 
nummer één Resovia Rzeszow op het 
programma. “Met de Duitse ‘Bomber’ 
Jochen Schöps als opposite. Verder 
de Tsjechische set-up Lukas Tichacek, 
de Amerikaanse middenman Paul 
Lotman van de nationale ploeg en 
de Wit-Rus Achrem. Er zitten grote 
namen. Toch gaan we er onvervaard 
tegenaan. Die Polen worden een 
heel grote uitdaging. In de play-off 6 
zou ik dan graag tegen Jastrzebski 
(Van de Voorde, Bontje, nvdr.) 
uitkomen. Alweer een Pools team, als 
exponent van het immense succes 
van de volleybalsport in dat land.”
 

Hendrik Tuerlinckx: spijtig

Maar eerst is er de WK-kwalificatie 
in Parijs (3-5/1) met de Belgische 
nationale ploeg. Claes is bij de Red 
Dragons de kamergenoot van Gert 
Van Walle. “Eerste tegenstander is 
Spanje. De Iberiërs schreven vroeger 
heel grote verhalen in het volleybal. 
Nu is dat sterk verminderd en is het 
land een outsider, maar niettemin 
heel gevaarlijk als de ‘underdog’ 
in de groep”, aldus Claes. “Tegen 
Wit-Rusland scoorden we 3-0 op 
het voorbije EK in Denemarken. Ze 
hebben veel fysieke capaciteit in 
huis. Heikel punt is hun kwetsbare 
receptie. Een goede Belgische 
service, daar gaat het om.”

Claes: “Wellicht wordt over het WK-
ticket beslist in de derde wedstrijd 
tegen organisator Frankrijk. De grote 
groepsfavoriet. ‘Les Bleus’ spelen 
in eigen huis. Antonin Rouzier (ex-

Roeselare), Jenia 
G r e b e n n i k o v 
(de libero van 
Fr iedr ichshafen, 
nvdr.), Earvin 
Ngapeth, Mory 
Sidibé (ex-Maaseik) 
en Kevin Le Roux: 
dat zijn heuse 
klasbakken. Dat 
Hendrik Tuerlinckx - 
35 punten in de CL 
in Friedrichshafen 
- is weggevallen 
uit de selectie, is 
voor Belgium een 
moeilijk gegeven. 
Hopelijk geen adder 
onder het gras. 
Hendrik is alleszins 
‘een straffe gast’. 
Ik wil over de hele 
hommeles geen 
oordeel vellen, 
maar hij is een man 
die oplossingen kan 
vinden en die het 
verschil kan maken. 
Zo’n topaanvaller 
laat je eigenlijk niet 
thuis. Hij doet het 
de laatste jaren 
bijzonder goed. 
Misschien krijgt mijn 
ploegmaat Ruben 
Van Hirtum ook een 
kans in de selectie. 
Met mezelf, 
Ruben, Matthijs 

Verhanneman en Tomas Rousseaux 
is de receptie-hoek bij de Red Dragons 
dan heel goed bezet en gekleurd ‘op 
zijn Roeselaars’. In elk geval: we 
gaan ervoor. De hele ploeg wil naar 
het WK: een unieke ervaring. Een 
pronostiek doe ik liever niet. Het is van 
essentieel belang dat spelverdeler 
Frank Depestele geen seconde hinder 
ondervindt van dat gebroken beentje 
in zijn hand. Ik hoop op het allerbeste.”

Gertjan vindt naast volleybal ook film 
en muziek belangrijke items in zijn 
leven. “Ik heb een beetje muzieklessen 
gevolgd. Ik speel nu al een jaartje 
op de digitale piano. Een heerlijke 
uitlaatklep. En ik wil je als afsluiter ook 
nog een geheimpje verklappen. Eind 
april 2014 word ik voor het eerst papa.” 

Tekst: Leo Peeters
Foto’s: Bart Vandenbroucke

Gertjan Claes
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“Natuurlijk zou dat al een opsteker 
betekenen, want al starten we als 
favoriet tegen Spanje en Zwitserland, 
het zal niet zo evident zijn om dat 
telkens met 3-0 cijfers te versieren. 
Bovendien merk ik in de andere 
reeksen ook wel dikwijls twee ploegen 
die er bovenuit steken, zodat ook zij 
op de laatste dag nog tegen mekaar 
zullen strijden om het laatste ticket 
te veroveren. Dat wil zeggen dat wij 
– zelfs met mogelijke winst in onze 
openingsmatchen – ook nog tegen 
Polen setwinst moeten pakken. Of 
liefst de wedstrijd winnen natuurlijk, 
al zijn de Polen gewaarschuwd door 

Bondscoaches Dominique Baeyens en Gert Vande Broek hopen op kwalificatie

“Twee keer 3-0 winst in 
openingsmatchen onvoldoende”

De Belgische nationale volleyploegen hebben twee kansen om zich te plaatsen voor 

het WK in de zomer van 2014. Ofwel winnen ze ‘gewoon’ hun kwalificatietoernooi in 

Parijs (voor de Red Dragons) of in Lodz (voor de Yellow Tigers), ofwel eindigen ze als 

beste tweede uit de vijf poules. De vrouwen krijgen  zelfs een bijkomende kans als 

tweede beste tweede! “Maar zelfs voor die bijkomende mogelijkheden volstaat het 

niet dat we onze eerste twee wedstrijden met 3-0 winnen,” veronderstelt Vande Broek.

onze bronzen EK-medaille 
en riepen ze hun beste 
speelsters opnieuw op. 
Een laatste voordeel kan 
zijn dat wij onze mogelijk 
beslissende wedstrijd 
zondagavond om 20u30 
spelen en dat we dan 
al wel het eindresultaat 
van een aantal andere 
poules kennen,” blikt 
Vande Broek vooruit.
Gert verwijst ook graag 
naar het Belgische 
superjaar van zijn Yellow 
Tigers. “Wij speelden 
in de voorbije zomer 
liefst 38 interlands en 
daarvan wonnen wij er 34! 
Inbegrepen de matchen 
tegen Italië en Servië, toch 
toplanden in Europa. We 
verloren vier keer tegen 
één land, nl. Duitsland, dat 
ons klopte in de finale van 
de European League en 
dat ons uit de EK-finale 

hield. Ons plaatsen voor het WK en 
volgende zomer meedoen voor de 
World Grand Prix zou een enorme 
stap zijn in de verdere evolutie 
en de uitbouw van deze ploeg.”
Dominique Baeyens pikt daar graag 
op in. “Sommige mensen schijnen niet 
te beseffen hoe belangrijk een WK-
kwalificatie wel kan zijn. Ook voor de 
mannenploeg kan dit een grote stap 
in hun verdere ontwikkeling als speler 
en als lid van de Red Dragons zijn. 
Aan de spelers zal het duidelijk niet 
liggen. Als ik de ontgoocheling merkte 
na de uitschakeling op het EK in 
Denemarken – hoewel ze zich met een 

Mannen:
3/1: België – Spanje (20u); 4/1: België 
– Wit-Rusland (20u); 5/1: Frankrijk – 
België (18u).
Groep I: Tsjechië – Bulgarije – Cyprus 
– Nederland
Groep J: Servië – Slovenië – Portugal 
– Macedonië
Groep K: Duitsland – Kroatië – Estland 
– Turkije
Groep M: Slovakije – Griekenland – 
Finland – Oekraïne
Vrouwen:
3/1: België – Spanje (17u30), 4/1: 
België – Zwitserland (17u30), 5/1: 
Polen – België (20u30)
Groep I: Turkije – Cyprus – Roemenië 
– Oekraïne
Groep J: Azerbaidjan – Servië – 
Estland – Israël 
Groep L: Kroatië – Frankrijk – 
Nederland – Hongarije
Groep M: Bulgarije – Slovenië – Wit-
Rusland – Tsjechië

zevende plaats rechtstreeks voor het 
volgende EK kwalificeerden – en als ik 
zie met welke gretigheid zij de laatste 
trainingen van onze ploeg afwerkten, 
dan blik ik positief naar de nabije en 
hopelijk ook een verdere toekomst.”
Blijft Baeyens voorlopig met 
vraagtekens achter over de 
samenstelling van de Spaanse 
ploeg, vreest hij een beetje de 
fysieke kracht van de Wit-Russen, 
dan kwam hij vooral onder de indruk 
van de Fransen, die op het EK 
slechts nipt verloren van de latere 
Europese kampioen Rusland. “Onder 
de indruk wel, maar er schrik van 
hebben nu ook weer niet,” weet hij.

Tekst: Marcel Coppens
Foto’s: Bart Vandenbroucke

Dominique Baeyens en Gert Vande Broek
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Michelbeke underdog in hun eerste bekerfinale bij de vrouwen tegen Kieldrecht

Coach Nico De Clercq: 
“Erg leuk om tegenover mijn mentor 
Gert Vande Broek te staan”

Voor het tweede jaar op rij staan op zaterdag 8 februari om 17 uur twee kleine, 

landelijke Oost-Vlaamse gemeenten tegenover elkaar in de bekerfinale. Vorig 

seizoen was één van die twee al het Galliërsdorp dat voor de zestiende keer 

in de finale stond. Dit keer volgt Michelbeke Oudegem op als de verrassing. In 

het duel tussen Kieldrecht en Michelbeke staat Richa-coach Nico De Clercq 

tegenover Gert Vande Broek, onder wiens leiding hij vier jaar assistent was 

bij Asterix. Het wordt dus een strijd tussen de leerling en de leermeester.

De Berendries is bekend uit de Ronde 
van Vlaanderen. Maar sinds kort 
weten meer mensen uit de streek 
dat aan de voet van die helling een 
vrouwenvolleybalploeg actief is op 
het hoogste Belgische niveau. Het 
plaatselijke Richa wist immers tot 
verbazing van velen door te dringen tot 
de finale van de beker van België. De 
tweede zaterdag van februari zal het 
hele dorp dan ook leeg lopen richting 
Lotto Arena in Antwerpen. Niet voor 
Clouseau of Natalia op het podium 
dus, maar voor de volleybalsters op 
het veld. En wellicht met inwoner 
Marijn De Valck in de tribune.

“Kieldrecht moet normaal van 
Michelbeke winnen”, zegt coach 
Nico De Clercq van die laatste 
ploeg. “Als dat niet het geval zou 
zijn, zal het een grote ontgoocheling 
voor hen zijn. Bij ons moet er niets. 
In de recente competitiewedstrijd, 
geëindigd op 2-3, hebben wij Asterix 
wel zijn eerste punt van het huidige 
seizoen ontnomen. Dus is er toch een 
beetje geloof dat er een kansje is, 
hoewel Kieldrecht torenhoog favoriet 
is. Wij hopen dat wij hen toch een 
beetje zenuwachtig gemaakt hebben. 
Negatieve stress moeten wij zeker 
niet hebben, maar anderzijds mag 
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het ook niet te laks zijn. Wij hopen 
vooral op een goede prestatie.”

Hoe is het parcours naar de finale 
toe verlopen?

“Ik moet eigenlijk beginnen met te 
zeggen dat wij onze seizoensstart 
gemist hebben tegen Farciennes 
en Blaasveld. Dan botsten wij op 
Kieldrecht en meteen stonden wij 
slechts met een één op negen. Voor 
de beker volgde dan een moeilijke 
verplaatsing naar Riemst, dat toen 
bovenaan stond in liga B. Wij kwamen 
daar 2-0 achter en konden pas na tien 

matchballen in de vijfde set zegevieren 
met 21-23. Daar heeft de groep de 
knop omgedraaid. Het besef was 
er dat wij er moesten voor vechten, 
maar ook dat wij wel degelijk iets 
konden in moeilijke omstandigheden.”

“In de volgende ronde moest VDK Gent 
op bezoek komen. Die kwartfinale 
werd dus in één match beslist bij ons 
thuis. Wij hadden Gent al een punt 
afgepakt in competitie. Wij wisten 
dus dat het mogelijk was. Het moest 
zonder Teterina gebeuren, maar de 
ploeg wou er echt voor vechten en 
het is daardoor gelukt om Gent uit te 
schakelen. Die stunt gaf ons vleugels, 
zodat wij met vertrouwen de dubbele 
confrontatie met Tongeren in halve 
finale tegemoet zagen. Opmerkelijk 
is dat Meino Rozendal toen nog 
coach was bij Tongeren en ook bij 
hem ben ik nog assistent geweest. 
De zaterdag in Tongeren wisselden 
wij goede en mindere momenten af. 
’s Zondags thuis voor een vol huis 
en met een orkest hebben wij het 
dan toch waar gemaakt. Emotioneel 
en sportief is de club uit dat kleine 
dorp als het ware ontploft die dag.”

Hoe hebben jullie zich voorbereid 
op de finale?

“Wij werken onder leiding van 
fysiektrainster Sofie Hendrickx, die 
zelf bij de nationale basketbalploeg 
speelt, een fysiek programma van 
acht weken af. Waarna wij het twee 
weken rustig aan zullen doen. Een 
probleem zou de gewenning aan de 
grote zaal kunnen zijn. Bij Kieldrecht 
zijn er veel meer speelsters die met de 
selecties al vaak in grote zalen hebben 
gespeeld. Wij zijn thuis meestal 

twintig tot dertig procent sterker 
dankzij onze specifieke, kleinere 
zaal. Wij moeten ons voor die ene 
keer in Antwerpen maar eens minder 
kwetsbaar op verplaatsing tonen.”

De finaleplaats is ook een beloning 
voor het bestuur?

“Het is het tiende jaar dat de ploeg 
in ereklasse uitkomt. Dit resultaat is 
een beloning voor de bestuursleden, 
waaronder velen er van het eerste 
uur sinds het ontstaan van de club 
bij waren. Zoals stichter Eric Matton, 
Karel Van Den Berge, Sonia Van 

Cauwenberghe, Luc Rigaux, Luc 
De Vos en Marc Vanslembrouck. Zij 
zijn met weinig, maar vertonen een 
buitengewone inzet. Zij doen er alles 
voor. Alleen al voor die mensen zijn 
wij verplicht ons uiterste best te doen. 
Ook belangrijk is dat zij geruggesteund 
worden door erevoorzitter Herman De 
Croo en zoon Alexander in het leggen 
van de contacten met sponsors.”

Het gebeuren leeft ook erg in de 
streek?

“De 520 kaarten voor de club waren 
op een week tijd verkocht. Er zijn cafés 
die een bus inleggen. Ook mensen die 
anders nooit naar het volleybal gaan, 
zullen nu naar Antwerpen afzakken. 
Het leeft echt enorm. Het wordt een 
feest voor Zuid-Oost-Vlaanderen.”

Hoe is jouw carrière als trainer tot 
nu toe verlopen?

“Ik begon ooit in derde provinciale bij 
AVO Melsele. Het jaar daarop vroeg 
Meino Rozendal mij om assistent 
te worden in ereklasse. Het klikte 
met hem en wij hebben een heel tof 
jaar gehad, waarin wij ook Europees 
speelden. Op die manier ben ik in 
het circuit geraakt. Nadat Melsele 
gestopt was in ereklasse, ben ik vier 
jaar bij eerstenationaler VT Turnhout 
geweest. En dan ben ik als assistent 
naar Kieldrecht getrokken als 
vervanger van Koen Poppe. Onder 
Gert Vande Broek ben ik twee jaar 
assistent, een jaar scouter en een jaar 
teammanager en scouter geweest.”

“Van Gert heb ik enorm veel geleerd. 
Vooral op tactisch vlak. En hoe hard 
je kan zijn ten opzichte van een 

groep. Ik maakte met Asterix een 25-
tal Europese matchen mee, waarin 
ik heel veel ervaring heb opgedaan. 
Na vier jaar wou ik het dan eens 
zelf proberen als hoofdcoach. Met 
de mannen van Hellvoc Hemiksem/
Schelle dwongen wij direct de 
promotie af in tweede divisie. Maar 
dan kreeg ik een voorstel van 
Michelbeke en dat was toch een kans 
in de hoogste reeks. Naar Michelbeke 
trekken was voor mij ook een beetje 
thuiskomen. Ik woonde vroeger 
in Rozebeke, een deelgemeente 
van Zwalm, op drie kilometer van 
de sporthal en heb acht jaar bij de 
mannen van Michelbeke gespeeld.”

Het eerste seizoen bij Michelbeke 
viel het resultaat sportief tegen?

“Dat klopt. Maar enkele sterkhouders, 
waaronder voornamelijk Ines 
Silverans, waren vertrokken en 
plots moesten bankzitters de ploeg 
dragen. Het bestuur is daar echter 
rustig in gebleven en heeft mij 
altijd gesteund. Wij hebben eind 
vorig seizoen dan zeven nieuwe 
speelsters aangetrokken. Met de 
terugkeer van Anastasija Donika. 
Zij is een van de talentrijkste 
speelsters die ik getraind heb.”

Ook voor Tatiana Teterina wordt de 
bekerfinale iets speciaals?

“Die finale wordt voor haar 
waarschijnlijk een hoogtepunt om 
haar “monument” van een carrière 
af te sluiten. Ik denk dat het haar 
zesde of zevende bekerfinale is. Zij 
heeft ook lang onder Vande Broek 
gespeeld. Het is iemand waar je 
blind op kan rekenen. En zij straalt 
nog steeds passie uit. Het is leuk om 
met zo iemand te mogen werken.”

Probeer je ook eigen accenten te 
leggen als trainer?

“Ik onthoud zeker wat ik van 
anderen geleerd heb. Zoals de 
mental coaching van Gert en hoe 
hij tactisch vier, vijf stappen vooruit 
dacht. Ook hoe hij een speelster uit 
haar comfortzone haalt, om haar dan 
naar boven te trekken en haar beter 
te maken. Dat deed hij nog onlangs 
tegen ons door Kaja Grobelna in het 
midden te zetten. Maar ik heb soms 
ook met hem van mening verschild. 
Ook van Rozendal heb ik veel 
geleerd. Dat was een compleet 

“520 kaarten waren in een week tijd verkocht”



16 Volley Magazine is een uitgave van de Vlaamse Volleybalbond vzw

ander iemand. Maar zijn manier 
van motiveren is mij bijgebleven.
Het is natuurlijk een mengeling van 
wat ik geleerd heb en eigen inzichten. 
Dat laatste slaat dan op technische 
aspecten, posities op het terrein en de 
manier van spelen zoals een iets sneller 
systeem met de spelverdeelster.”

Heb je voor jezelf nog doelstellingen 
voor de toekomst?

“Ik kijk zeker ook vooruit. Michelbeke 
kiest ervoor om niet Europees te 
spelen omdat het financieel niet 
haalbaar is. Ik heb respect voor die 
beslissing. Wij moeten dan maar op 
andere vlakken een mooi verhaal 
schrijven. Ik ben nog maar 39 jaar 
en heb dus nog tijd. Ik moet ook 
nog veel leren. Mijn doel was ooit 
om eens tegen Gert te coachen en 
dat is nu gelukt. Graag zou ik later 
eens een Europese match coachen.”

Je combineert het trainerschap met 
een vaste job?

“Ik werk 4/5 in een administratieve 
functie bij de politie te Boom. Ik 

vertrek om 16.30 uur vier keer per 
week naar de club en spendeer daar 
de hele avond aan de trainingen. 
Ik geef iedere avond training, want 

op woensdag train ik ook nog 
eersteprovincialer Hemiksem/Schelle. 
Ik woon in Schelle en naar Michelbeke 
is het 85 km enkel. Zo lang het goed 

gaat, is dat plezant. Als het wat 
minder gaat, weegt die verplaatsing 
natuurlijk zwaarder. Gelukkig rijdt 
mijn assistent Tom Claes, die in 
Hemiksem woont, minstens twee 
keer per week met mij mee. Hij is 
ook gepassioneerd en dat scheelt.”

Met ook nog een groot gezin blijft 
er weinig tijd over?

“Inderdaad. Vraag mij bijvoorbeeld 
niets over de mannencompetitie, 
want ik heb totaal geen tijd om dat 
ook nog te volgen. Samen met mijn 
vriendin Beryl Van Mierlo (die ooit nog 
een jaar bij Kieldrecht speelde, maar 
voor de rest vooral bij Turnhout) heb 

“We snakken al eens naar het einde van het seizoen”

ik vier kinderen. De oudste, Janne 
(15), speelt volley op een bescheiden 
niveau. Matthias (11) speelt voetbal bij 
de nationale miniemen van Beerschot. 

De jongste twee, Eline (8) en Lotte 
(6), dansen bij Studio 100. Het is dus 
iedere week een gigantische puzzel 
om iedereen op tijd op de juiste plaats 

te krijgen. Als ik kan, probeer ik hen 
in het weekend zoveel mogelijk bezig 
te zien. Gelukkig is het dansen enkel 
tijdens de week. Ik probeer toch 
voldoende slaap te hebben, om fris 
voor de groep te staan in Michelbeke. 
Maar je begrijpt dat wij al eens snakken 
naar het einde van een seizoen.
Beryl heeft ook nog een dochter 
Jolien uit een vorige relatie met 
Hans Melis, die nu getrouwd is 
met Frauke Dierickx. Dat kind eet 
dus volleybal en heeft ook talent.
Onze dagen zijn dus wel goed gevuld.”

Tekst: Philippe Cryns
Foto’s: Bart Vandenbroucke

Nico De Clercq
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Worldwide

* De competitie bij de 
vrouwen in Polen lijkt uit 
te draaien op een strijd 
tussen drie ploegen namelijk 
Chemik Poliz, Impel Wroclaw 
en Atom Trefl Sopot. Na 11 
speeldagen stonden Chemik 
Poliz, waar Dominika 
Sobolska sporadisch mag 
invallen, en Impel Wroclaw 
van Frauke Dirickx, met 
27 pt samen aan de leiding. 
Wroclaw had echter al een 
wedstrijd meer gespeeld. 
Sopot, van  Charlotte 
Leys, volgt op drie punten. 
De topper tussen Sopot en 
Chemik Poliz op de tiende 
speeldag werd door het 
team van Charlotte  met 3-2 
gewonnen. In de CL speelt 
Sopot in de ronde met 12 
tegen Eczacibasi Istanbul.

* Piacenza van 
Lise Van Hecke en 
Liesbet Vindevoghel 
won met overweldigend 
meesterschap de Supercup 
in Italië door Conegliano 
met 3-0 te verslaan: 
setstanden 25-22, 25-10, 
25-10. Ook in competitie is 
Piacenza dominant en staat het na 8 
wedstrijden met 24 pt ongeslagen aan 
de leiding. Lise scoorde 70 op 168 
en lukte 12 aces in zes wedstrijden. 
Liesbet, die niet opgeroepen was 
voor de nationale ploeg, viel in 
tijdens acht wedstrijden. Zij scoorde 
hierin 20 op 60 en lukte 1 ace.
In de CL moet Piacenza het in de ronde 
met 12 opnemen tegen Volero Zurich.

* Liu Jo Modena van Hélène 
Rousseaux en Laura Heyrman 
staat na acht wedstrijden met 17 
pt op een mooie derde plaats, 
een punt achter Bergamo. Hélène 
en Laura zijn normaal zeker van 
een vaste basisplaats. Hélène en 

Kan Vital Heynen nu ook Bydgoszcz 
redden?

Laura speelden in zes wedstrijden. 
Hélène scoorde hierin 77 op 161 
in aanval en lukte 14 aces. Laura 
scoorde  38 op 59 en lukte 3 aces.

* In Frankrijk staat Cannes van 
Freya Aelbrecht en llka Van de 
Vyver na 11 wedstrijden met 33 pt 
ongeslagen aan de leiding. Freya 
speelde in 9 wedstrijden waarin ze 
45pt in aanval scoorde, 9 kill bloks 
lukte, evenals 11 aces. Ilka speelde in 
elke wedstrijd. Zij scoorde aanvallend 
6 punten, lukte 2 kill bloks en 18 aces. 
In de CL speelt Cannes in de ronde 
met 12 tegen Galatasaray Istanbul.

* Nantes van Els Vandesteene 

en  Angie Bland volgt met 18pt 
op een vijfde plaats.Els speelde 
elf wedstrijden. Zij scoorde 99pt in 
aanval, lukte 8 kill bloks en 13 aces. 
Angie miste door blessures een aantal 
wedstrijden. Zij speelde er vijf in 
totaal, waarin ze 19 punten scoorde in 
aanval evenals 6 kill bloks en 2 aces.

* Paris St.-Cloud van Nina 
Coolman staat met 16pt op een 
zesde plaats. Nina kwam bijna in elke 
wedstrijd in actie. Zij scoorde 39pt, 2 
kill bloks en 9 aces. In de Challenge 
Cup ontmoet St.-Cloud het Bosnische 
Jedintsvo BRCKO in de achtste finale.

* Vital Heynen heeft zijn debuut 

Lise Van Hecke
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als coach bij Bydgoszcz niet gemist. 
Bij zijn overname stond Bydgoszcz, 
na negen wedstrijden in de Plus 
Liga, met 4 pt op de laatste plaats. 
Tegen Kielce werd meteen met 3 - 0 
gewonnen. De volgende wedstrijd in 
Olstyn werd dan wel met 3-0 verloren. 
Vital hoopt, net zoals vorig jaar met 
Ziraat Bankasi Ankara, het Poolse 
team uit de gevarenzone naar een 
plaats in de middenmoot te brengen.

* Na elf wedstrijden staat 
Jastrzebski van Simon Vandevoorde 
in de Plus Liga op een vierde plaats 
met 22 punten. Kedzierzyn staat derde 
met 24 punten, Resovia Rzeszow 
staat tweede met 28pt en Belchatow 
staat met 29 pt eerste maar heeft wel 
een wedstrijd meer gespeeld. In de CL 
speelt Jastrzebski in de ronde met 12 
tegen Tours van Kevin Klinkenberg.

* De mannenteams van onze 
Belgen doen het niet zo goed in A1 in 
Italië. Modena van Sam Deroo staat 
op een zevende plaats met 13pt. De 
eerder opgelopen blessure van Sam 

en zijn afwezigheid tijdens de laatste 
wedstrijd die met 3-2 verloren werd in  
Molfetta  zouden wel eens een rol in 
dit resultaat kunnen gespeeld hebben.
Citta di Castello van Gert Van Walle 
staat op een tiende plaats met 8 
punten en Andreoli Latina van Pieter 
Verhees op een twaalfde en laatste 
plaats met 7pt. De ontmoeting 
tussen deze twee clubs op de laatste 
speeldag van 2013 werd door Latina 
met 3-0 gewonnen. De afwezigheid  
van hoofdaanvaller Gert was dus 
klaarblijkelijk meer doorslaggevend  
als deze van middenman Pieter.

* In Frankrijk staat Kevin 
Klinkenberg na dertien wedstrijden 
met Tours met 27pt op een 
derde plaats, een punt achter het 
leidersduo Paris en Ajaccio. Kevin 
kwam tijdens twaalf wedstrijden in 
actie, waarin hij 73pt scoorde in 
aanval, 8 kill bloks lukte en 3 aces.

* Beauvais van Bram Van Den 
Dries en Frank Depestele staat 
samen met Chaumont met 23 pt in 

ligue A op een gedeelde vierde plaats. 
Bram speelde twaalf wedstrijden 
waarin hij 224 pt scoorde in aanval, 
31 kill bloks lukte en 19 aces. Frank 
speelde wegens zijn polsblessure 
slechts in zes wedstrijden. Hij scoorde 
hierin 6 pt in aanval en lukte 3 aces.
  

Durban Open

De finales van dit laatste open toernooi 
van de World Tour beachvolley 
werden wegens de begrafenis van 
Nelson Mandela reeds afgehaspeld 
op zaterdag 14 december. Het 
merendeel van de topteams had zich 
wel niet aangemeld voor dit toernooi.
Bij de vrouwen veroverde het Chinese 
duo Xue - Xinyi Xia haar tweede 
opeenvolgende titel. In de finale 
werd het Duitse paar Laboureur - 
Sude met 2-0 verslagen. Het brons 
was voor Pavlik - Kessy uit de USA.
Bij de mannen was het goud 
voor Smedins - Savoilovs die hun 
landgenoten Plavins - Solovejs met 
2 - 1 versloegen in de finale. Het 
brons was voor de Brazilianen Pedro - 

Simon Vandevoorde
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Bruno. De bronzen medaillewinnaars 
van Londen sluiten daarmee het jaar 
af als leider in de World Tour ranking. 

Nieuws uit de Europese bekers

* De Final Four wordt in de CL 
bij de mannen op 22 en 23 maart 
georganiseerd door Halkbank 
Ankara. Bij de vrouwen organiseert 
Rabita Baku op 15 en 16 maart.

* Noliko Maaseik dankt haar 
kwalificatie voor de ronde met 
12 in de Champions League 
aan Knack Roeselare dat in 
de derde set op bezoek bij 
Friedrichshaven enkele matchballen 
neutraliseerde om vervolgens de 
ontmoeting nog met 2-3 te winnen. 

* De gemiddelde gestalte van de 
zes basisspelers bij Belgorod bedroeg 
205,4 cm, bij Maaseik was dit 196,5cm.

* Bij de mannen neemt Maaseik 
het in de ronde met 12 op tegen 
de Italiaanse landskampioen 
Trentino. Dit team is na het vertrek 
van haar vedetten Juantorena, 
Kaziyski en Gonzalez niet meer 
zo dominant als vorig jaar maar 
staat toch nog tweede in de A1. 
Een aartsmoeilijke opdracht dus.
Roeselare heeft met het Poolse 
Resovia Rzeszow een even zware 
tegenstander getroffen. Rzeszow staat 
na 11 speeldagen in de Poolse Plus 
liga met 28 punten aan de leiding. Dit 
zijn er twee meer als Belchatow, vier 

meer als Kedzierzyn en zes meer als 
Jastrzebski van Simon Vandevoorde. 
De meest bekende speler bij Resovia 
is de Duitse opposite Jochen Schöps.

* In de statistieken vinden 
we uitstekende cijfers voor 
onze spelers  in de CL. 
In de rangschikking van beste 
scoorder staat Hendrik Tuerlinckx 
op plaats twee met 131 pt. Valentin 
Bratoev van Friedrichshaven 
staat op plaats één met 136 pt.
Pieter Coolman is met 27 kill bloks de 
beste blokker, Joppe Paulides staat 
op een vierde plaats met 19 stuks.
In de rangschikking van de 
beste receptiespeler staat Kevin 
Klinkenberg met 50,47% perfecte 
recepties op plaats één, Bert 
Derkoningen staat op de derde plaats 
met 44,19% perfecte recepties.
Als beste aanvaller staat Hendrik 
Tuerlinckx op plaats één met 114  
rechtstreeks gescoorde aanvallen.

* In de CEV en Challenge Cup 
was de golden set geen succes 
voor onze Belgische ploegen. 
Zowel Menen,  Precura Antwerpen 
als Asterix Kieldrecht verloren 
deze beslissende set voor de 
kwalificatie immers in eigen huis. 

* Menen mist hierdoor een 
kwartfinale in de CEV Cup tegen 
Piyango Ankara. Antwerpen had in 
de volgende ronde van de Challenge 
Cup een haalbare kaart gehad 
met Pärna Vk uit Estland dat nu 
de tegenstander wordt van Latina.

* Asse-Lennik wist zich 
dan wel te kwalificeren voor de 
volgende ronde van de Challenge 
cup en speelt hierin tegen het 
Griekse Ethnikos Alexandropoulos.

* Bij de vrouwen mist Kieldrecht 
een mooie affiche in de volgende 
ronde tegen de Franse vice-kampioen 
Mulhouse. Hermes Oostende stoot 
wel door naar de volgende ronde 
en mag na Oudegem proberen het 
Impel Wroclaw van Frauke Dirickx 
het vuur aan de schenen te leggen.

    
Tekst: Fernand Walder 
Foto’s: Bart Vandenbroucke, 
CEV Hendrik Tuerlinckx
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Zien we Lennik nog wel een 
ronde verder geraken tegen 
Alexandropoulos (vorig 
seizoen de vierde ploeg in 
de Griekse competitie), met 
nadien Hotvolleys Wenen of 
BBSK Istamboel als laatste 
hindernis naar een plaats 
bij de laatste vier in de 
derde Europese beker, dan 
blijft Hermes wel het enige 
overblijvende Belgische 
vrouwenteam in Europa.
“Of dat geen financiële 
consequenties heeft voor 
onze ploeg? Ach, we 
hadden in de vorige ronde 
een gunstige loting tegen 
het Nederlandse Weert en 
dat was slechts 250 km 
rijden vanuit Oostende. We 
besloten dan ook unaniem 
om de wedstrijd in één dag 
af te haspelen, wat een 
serieuze besparing opleverde 
voor het clubbudget. En van 
voorzitter Philippe Develter 
mogen we gerust ons 
Europees avontuur verder afwerken 
in januari,” weet Hermes-coach 
Niels Kingma. Al blijft ook hij realist 
qua verdere kwalificatie betreft.
“We kunnen bij Oostende wel eens 
een wedstrijd doen kantelen vanuit 
een verliezende positie dankzij onze 
sterke mentale weerbaarheid. Maar 
het zal duidelijk zijn dat in de volgende 
ronde het Poolse Impel Wroclaw, het 

Vier Belgische ploegen overwinteren in de Europese bekers

Niels Kingma: 
“Hermes Oostende heeft niks te 

verliezen”

De ‘golden set’ bleek verschillende Belgische clubteams niet gunstig gezind dit seizoen, want 

zowel Menen als Antwerpen als Kieldrecht werden in december slechts op die manier uit de 

diverse Europese bekers gewipt. Vier Belgische teams bleven over bij het ingaan van de winter: 

Knack Roeselare met grote onderscheiding zonder één nederlaag, Noliko Maaseik ‘with a little 

help of my  friends’ in de prestigieuze Champions League; Euphony Asse-Lennik alweer met 

stuntwerk tegen Brno en Hermes Oostende, ook in de Challenge Cup, na winst tegen Weert.

team van Yellow Tiger Frauke Dirickx, 
topfavoriet is. Deze ploeg behoort 
bij de top-3 in één van de sterkste 
Europese competities,” weet Kingma.
“Uiteraard focussen we ons op de 
reguliere Belgische competitie, maar 
de Europese wedstrijden vormen een 
bijkomende uitdaging. De wedstrijden 
tegen Wroclaw mogen er niet negatief 
uitspringen. Uiteindelijk hebben we 
niks te verliezen: plezier, ploeggeest 

Programma van de Belgische 
ploegen in januari

14/01: 20u30 Rzeszow – Roeselare en 
Maaseik – Trentino
15/01: 19u Alexandropoulos – Asse/
Lennik
16/01: 20u Hermes Oostende – Impel 
Wroclaw
22/01: 18u Impel Wroclaw – Hermes 
Oostende
22/01: 20u30 Roeselare – Rzeszow, 
Trentino – Maaseik en Asse/Lennik – 
Alexandropoulos

en een leerrijke ervaring zijn factoren 
die moeten primeren. En je weet maar 
nooit! We vertrekken wel met slechts 
één spelverdeelster, na het vertrek 
van Deborah Sgroot in december. 
Dat mag ons niet beletten op het 
scherp van de snee te spelen. We 
rekenen op de medewerking van 
Oudegem voor de scoutinggegevens. 
De videobeelden van hun wedstrijden 
tegen Wroclaw zullen we grondig 
analyseren om er ons tactisch spel 
op af te stemmen en een zo goed 
mogelijk resultaat af te dwingen.”
De winnaar van deze wedstrijd 
speelt in de kwartfinale tegen 
de winnaar van Paris St.-Cloud 
(de ploeg van Nina Coolman) – 
Brcko (uit Bosnië-Herzegovina).

Tekst: MD/MC
Foto: Bart Vandenbroucke

Anja Van Damme
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Zogezegd

* Wout Wijsmans (36) 
één van de beste spelers in de 
Belgische volleybalgeschiedenis, 
verlaat na 14 jaar de Italiaanse 
competitie en verhuist naar China 
bij de landskampioen Peking BAIC 
Motors Club. Wout zelf aan het 
woord: “Ik ben hier al een tijdje met 
mijn gezin en mijn twee dochters 
gaan hier naar school. Het leven valt 
hier prima mee, de club helpt me 
ook goed. Het wordt een uitdaging! 
Ik heb een contract getekend voor 
één seizoen. Daarna wil ik nog een 
jaartje volleyballen. Hoe ik dat zal 
invullen, is stof voor later.” Wijsmans 
steekt niet onder stoelen of banken 
dat de economische crisis hem 
beïnvloed heeft. “Het is nog nooit 
zo erg geweest in Italië. Ik ken het 
budget van Peking niet en ik weet 
niet hoeveel de Chinese spelers 
verdienen, maar voor de buitenlanders 
is het financieel wel interessant.” 

* Valt deze carrièrewending 
totnogtoe mee?  “Ik moet mijn ervaring 
uit Europa overbrengen bij mijn 
Chinese ploegmakkers. De spelers 
zijn heel gemotiveerd en leergierig. Er 
komen meer buitenlanders naar China 
en dat moet het niveau hier opkrikken. 
Ik moet proberen om op het terrein het 
verschil te maken en met mijn ervaring 
het team te helpen. Ik ben met mijn 
36 jaar de oudste speler ooit in China, 
er speelt bijna niemand ouder dan 
30.Maar ik voel me nog heel fit, zonder 
fysieke problemen. Ik geniet ook meer 
van mijn sport dan toen ik jong was en 
wil ook na dit seizoen nog voortdoen.” 

* De kogel is door de kerk: 
Vital Heynen, vorig seizoen aan 
de slag bij de Turkse ploeg Bankasi 
Ankara, wordt coach bij de Poolse 
club Bydgoszcz. De Belg blijft ook 
nog aan de slag als bondscoach van 
Duitsland, de ploeg die hij in 2012 naar 
de vijfde plaats op de Olympische 
Spelen leidde. Vital, waarom deze 
keuze? “Voor mij is de Poolse liga 
één van de sterkste competities in 
Europa. Ze staan op gelijke voet 
met Rusland en Italië. Het is een 
uitdaging om een team te coachen 
in zo’n sterke competitie en dan 
nog in een land waar volleybal even 

Wie nog een naaktkalender?

populair is als voetbal”. Bydgoszcz 
staat momenteel wel laatste in de 
competitie met slechts vier punten uit 
negen wedstrijden. “ Net zoals vorig 
jaar bij Ankara is het mijn doel om de 
prestaties van het team te verbeteren 
en te stijgen in het klassement”.

* Op het Sportgala 2013, haalde 
Gert Vande Broek een tweede plaats 
als ‘Coach van het jaar’. De bondscoach 
in een promotie-talk over zijn Yellow 
Tigers: “Wij zijn een ploeg met een 
lachend gezicht. Die uitdrukking 
vat alles samen. De goesting, de 
dynamiek, de vriendschap die van 
de dames afdruipt… Echt waar, dat 
is wat een nationale ploeg hoort te 
zijn, ik kan geen onvertogen woord 
over hen zeggen. De jeugdigheid 
gecombineerd met een ervaren 
spelverdeelster Frauke Dirickx, die 
zich al jaren onvoorwaardelijk inzet. 
Dit jaar was een hart onder de riem 
om ons volleybalproject internationaal 
voort te zetten. Waar vind je trouwens 
nog topsporters die zich voor een 
dagvergoeding van 25 euro inzetten?” 

* Toch een uitzonderlijke 
uitschuiver bij de Yellow Tigers! “Ze 
bestaan, sporters die 200.000 euro 
krijgen voor de kwalificatie van een 
groot toernooi. Onze voetbalduivels 
dus. De Yellow Tigers deden het op 
het EK met een dagvergoeding van 

25 euro. En de volle 600 euro zakgeld 
(voor de hele ploeg) om na het brons 
de bloemetjes buiten te zetten. De 
volleyfederatie heeft het nu eenmaal 
niet al te breed. Geen onnodige 
kosten, zo werd de speelsters 
ingeprent. Toen enkelen hun sport-
BH lieten wassen in het hotel, 
tegen de richtlijnen in, en 180 euro 
indienden, zag de federatie het toch 
door de vingers. Een uitzonderlijke 
uitschuiver, wegens uitzonderlijk 
succes vertikaal geklasseerd.” 

* Charlotte Leys, ploegkapitein 
van de Tigers, speelt momenteel haar 
vierde seizoen bij het Poolse Sopot. 
Je voelt je daar al thuis? “Alle ploegen 
zijn hier professioneel. We trainen ‘s 
ochtends en ‘s avonds en er zijn heel 
wat Poolse ploegen op het Europese 
toneel. Het niveau stijgt steeds en ligt 

zeker hoger dan in België. Financieel 
is het hier wel interessant, maar ik mis 
mijn familie. Al is het heel fijn wonen 
in Sopot. Het is een studentenstad 
bij de zee en is een echte aanrader. 
Iedereen spreekt er ook Engels.” 

* Bondscoach Vande Broek 
zit met een probleempje … en wil 
dit ook rechtzetten. Het gaat over 
enige commotie over de naam 
Yellow Tigers. “Men verbond deze 
naamgeving aan mijn job op een 
N-VA-kabinet, maar dat heeft er niets 
mee te maken. De speelsters hebben 
zelf voor geel gekozen, omdat het 
de middelste kleur van onze vlag 
is.. Niet rechts, niet links, maar pal 
in het midden: neutraler kan niet. 
Ook een belangrijk argument was 
dat de dames liever niet naar buiten 
kwamen als de vijfentwintigste variant 
met red of rood. Een speciale ploeg 
verdient een speciale naam (lach). 
Meer hoeft u er niet achter te zoeken.” 

* Ongelooflijk ‘balderop’ is de 
naaktkalender van VC Felco Gavere. 
De tweede provinciale vrouwenploeg 
sprak af dat, als ze kampioen 
werden in derde provinciale, ze een 
naaktkalender gingen ontwerpen. En 
zo geschiedde... 

Tekst: Dany De Vriese
Foto: CEV

Wout Wijsmans
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Club in de Kijker

“Wij willen een jeugdclub zijn, die 
er staat”

Tom Van Gestel, voorzitter van BVC Balen, is 

samen met zijn hele team medewerkers, nu 

ook fiere bezitter van een derde Gouden Label 

Jeugdsportfonds op rij! Zij grepen daarom gretig 

de kans om hun bekroonde vereniging voor 

te stellen in onze rubriek: Club in de Kijker.

BVC Balen
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‘Ik deed nog geen sport. Mijn zus 
en papa spelen ook volleybal. 
Tijdens het startmoment van BVC 
heb ik de eerste stappen gezet. Ik 
vind volleybal heel leuk.’
‘Het is hier een plezante bende 
waar ik veel vriendjes heb ook al 
woon ik niet in Balen.’
‘Het is leuk om in een “gouden” 
jeugdclub te spelen en te trainen.
BVC is een echte jeugdclub, de 
jeugd staat vooraan.’
‘Wil nog lang 
volleyballen en het 
liefst bij BVC in 
Balen.’

Vik, 9 jaar

Situering van de vereniging

‘Met onze club willen wij iedereen 
die volleybal wil spelen de kans 
geven deze sport te ontdekken en 
te beoefenen. Zowel jongeren als 
volwassenen kunnen zich sportief 
ontspannen in clubverband. ‘
De jeugdspelers hebben de 
mogelijkheid om volleybal te leren 
onder toezicht van geschoolde 
trainers. De vereniging biedt haar 
leden een aanbod aan zodat 
ze de sport volleybal voldoende 
kunnen beheersen om spelplezier 
te beleven en eventueel kunnen 
doorgroeien naar een hoger niveau.
Binnen VCB krijgen getalenteerde 
en minder getalenteerde kinderen 
alle kansen om zich te ontplooien. 
‘Wij besteden ook veel aandacht op 
“het zich thuis voelen” in onze club.’

De club stelt zich garant dat 
elk lid, binnen de beschikbare 
middelen, een kwalitatief aanbod 
van volleybalmogelijkheden bekomt 
en dit voor zowel jongens als 
meisjes en voor ieder zijn niveau.

‘We zijn een klassieke Vlaamse 
volleybalvereniging. Dus een 
“gemengde“ club , met  2/3 
vrouwelijke leden en slechts 1/3 
mannen. Zeker bij de allerjongsten is 
er een grote  vrouwelijke instroom.’

Plaats in de regio

Binnen het gewest Mol zijn zij de enige 
club  die drie maal na elkaar een gouden 
jeugdclub werd. Als club investeren 
ze zeer veel in de jeugdwerking. 
Zeer waarschijnlijk trekken ze 
daardoor ook spelers en speelsters 
aan van de omliggende gemeenten. 
‘We zeggen met enige trots 
dat we een kleine club zijn die 

de jeugdwerking voorop stelt.’ 
Momenteel heeft de 
club geen uitgesproken 
samenwerkingsverbanden met 

andere clubs. Er is ook niet direct 
een behoefte om dit op te starten.

Eén van de doelstellingen is wel om 
zo vlug mogelijk een vrouwenploeg 
in de provinciale reeksen te krijgen. 
De  jeugdwerking wordt hiermee ook 
ingeschakeld. VBC wil zelf een hoger 
niveau aanbieden aan de opkomende 

jeugd. Het liefst liggen die uitdagingen 
binnen het eigen clubaanbod.
De mannenploeg speelt op provinciaal 
niveau. In dit team  is er al een serieuze 
input vanuit de eigen jeugdopleiding. 
‘Onze ambitie is om zoveel mogelijk 

‘Wij besteden ook veel aandacht aan het zich thuis 
voelen in onze club.’

‘Door onze jeugdwerking trekken wij ook spelers en 
speelsters aan van onze omliggende gemeenten.’

jongeren de kans te geven om in 
hogere reeksen terecht te komen. 
Wij durven onze club ook zien als 
een opstap naar een hoger niveau 
voor de zeer getalenteerde leden.’

Opleidingsstructuur binnen de 
vereniging

De vereniging heeft een 
jeugdcoördinatieteam dat  de 
hele jeugdwerking stuurt.

De hoofdvisie is als concept 
vrij eenvoudig: alle spelers en 
speelsters krijgen optimale kansen 
in ploegverband om in functie van 
hun eigen mogelijkheden hun 
volleyballoopbaan uit te bouwen. 
Hoe hoog of hoe laag ze ook 
spelen , het spelplezier en de 
spelgelegenheid voor elk lid blijft 
wel belangrijk in de jeugdreeksen. 
Maar het blijft een permanente 
uitdaging om deze visie uit te voeren.

Het bestuur is daarom steeds 
op zoek naar gemotiveerde 
trainers  die passen binnen de 
jeugdvisie. ‘We willen voornamelijk 
een jeugdclub zijn die er staat.’

Maatschappelijk gegeven: zoveel 
prikkels voor de jeugd

‘In onze gemeente is er een groot 
voetbalaanbod. Vele jonge jongens 

 
‘Ik speel volleybal omdat mijn 
zus een oefenpartner nodig had 
bij ons thuis. Zo ben ik zelf ook 
beginnen volleyballen.’ 
‘Bij BVC heb ik een toffe 
vriendinnengroep, mensen 
die ik goed ken en een goede 
plezante sfeer.’
‘Tijdens de trainingen is het 
steeds een toffe bende. We 
hebben goede trainers en 
trainsters.
De leukste vind ik Belle en 
Mirthe.’
‘Ooit wil ik eens 
tegen een “grote” 
ploeg spelen.’

Marthe, 10 jaar
                              

‘Mijn nicht Eva en mijn papa 
spelen ook volleybal , zo ben ik 
ook begonnen en mijn zus is dit 

jaar ook gestart.’
‘Tijdens de sportweek vorig jaar 

kwam ik eens proberen en ik 
vond het plezant.’

‘Bij BVC is het heel leuk , ik 
kan al een beetje bovenhands 

opslaan, cool he.’
‘Ik heb nog geen volleybalfavoriet.

Ik wil nog veel 
bijleren en zo 
groeien in het 
volleyballen.’

Vic, 9 jaar
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proberen deze sport te beoefenen. 
Voor de rest hebben we weinig 
concurrentie van andere sporten.‘

Zo kan de club  zich duidelijk focussen 
op “waarden”. ‘Onze waarden zijn 
vooral inzet voor de ploeg en de club, 
fair-play en sportiviteit, discipline, 
een gezonde ambitie, engagement 
binnen ieders mogelijkheden en 
respect voor mens en materiaal.’

Volleybal spelen is een aangename en 
leerrijke manier om zich te ontspannen 
en de vrije tijd nuttig in te vullen. 
We vragen ook aan de ouders een 
engagement. Het is belangrijk voor 
een kind dat de ouders hen komen 
aanmoedigen en stimuleren. We 
doen ook een beroep op ouders om te 
helpen bij allerhande clubactiviteiten. 

Hoe is de club ontstaan?

In Balen bestaat het volleybal reeds 
meer dan 45 jaar. De eerste benaming 
was “Balvoc “. Vijftien leden maakten 
toen de club uit. We startten in de lokale 
wijkcompetitie op de speelplaats van 
de gemeenteschool van Schoor. De 

‘We vragen ook aan de ouders een engagement in 
onze clubwerking.’

club groeide gestaag over naar een 
volwaardige vereniging met teams 
op provinciaal en gewestelijk niveau.
‘In de loop der jaren waren er wel enkele 
sportieve uitschieters maar onze 
club was er steeds een die de jonge 
spelers en speelsters de kans gaf zich 
te ontplooien om zo verder door te 
kunnen stoten naar een hoger niveau.’

‘ Sinds drie seizoenen dragen we de 
naam van BVC  Balense Volleybal Club. 
Momenteel zijn we met een 

bestuursploeg van een 14-tal 
leden. Binnen deze bestuursploeg 
heeft iedereen zijn taak en doet 
onze voorzitter de coördinatie . 
Naast het volleyballen willen wij als 
club ook een gezellige leefomgeving 
bieden waar onze leden zich thuis 
voelen. Daarom organiseren we 
ook verschillende nevenactiviteiten.
Met de derde erkenning als gouden 
jeugdclub krijgen we nog meer 
goesting om onze club verder 
en nog beter uit te bouwen. ‘

Dé droom

‘Stilaan blijven groeien zoals we 
nu bezig zijn, dat is onze grootste 
droom. Ook al hebben we wel een 
‘plafond’  omwille van de beperkt 
beschikbare accommodatie.
Voldoende financiële middelen 
hebben is een bijkomende droom 
zodat we niet elk jaar moeten moeite 
doen om het plaatje rond te krijgen.
We dromen er wel van om 
eens met de vrouwenploeg op 

provinciaal niveau te kunnen spelen.
Een eventuele samenwerking 
realiseren met een ploeg die onze 
jeugd  kan laten doorstromen 
op hogere niveaus, zou ook een 
prachtig initiatief kunnen zijn.’

Dus dromen genoeg om nog 
wat jaartjes door te gaan!

Teksten verzameld door Luc De 
Leenheer

Zij steunen topvolley in België

Club in de kijker: BVC Balen



www.topsportvlaanderen.be

www.facebook.com/topspor tvlaanderen - www.twitter.com/TSVL_CJSM
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