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Welles, nietes !

We hebben met de nationale ploegen enkele boeiende 
maanden achter de rug.
Tijd dus voor conclusies, analyses en toekomstplannen.
Je merkt bij heel wat volleyvolgers een lichtjes verdeelde 
opinie omtrent de vraag of de Europese campagnes van 
onze nationale ploegen nu al dan niet geslaagd zijn.
Zowel de Yellow Tigers als de Red Dragons eindigden 
drie plaatsen lager dan op het vorige EK. Maar is dat 
dan slecht? In het vorige Volleymagazine kon je al lezen 
hoe bondscoach Gert Vande Broek alles in een breder 
kader wil plaatsen en in het huidige Volleymagazine voegt 
Dominique Baeyens er een bijna soortgelijke redenering 
aan toe.
De Yellow Tigers behielden wél hun plaats in de World 
Grand Prix en plaatsten zich voor het olympisch 
kwalificatietoernooi. De Red Dragons promoveerden naar 
de hoogste categorie van de World League en plaatsten 
zich eveneens voor het olympisch kwalificatietoernooi. 
Toch niet slecht en is het niet moeilijker om aan de top te 
blijven dan om er te geraken?
Apropos, weten jullie dat ons land nog met vier ploegen 
(mini-)olympische kwalificatiekansen heeft, want niet 
vergeten dat onze beachvolleyers zich ook plaatsten 
voor de laatste ronde van de Continental Cup, met 
plaatsingskansen voor de Spelen?
Weet je ook dat het met het ledenbestand snor zit (43.957 
eind oktober 2015) en dat dankzij allerlei succesvolle 
acties het ledenaantal toeneemt, vooral bij de jeugd. Dat 
mag ook wel, want internationaal blijven we quasi status-
quo op de wereldranglijsten bij jeugd en juniores. En 
daar zitten we in de meeste categorieën nog een eindje 
verwijderd van de top-10.
Bij al dit meestal positieve nieuws, toch nog een 
bemerking. Op de slotdagen van het EK in Sofia werden 
heel wat bestuurslui verkozen voor allerlei Europese 
beleidsinstanties. Nederland stelde vier kandidaten voor, 
die alle vier verkozen werden. En België? Met geen spoor 
te bekennen. De heren Berben en Bruninx hebben in 
het recente verleden – en doen dat  nog steeds – heel 
behoorlijk werk geleverd in diverse commissies en voor 
een positief imago gezorgd voor ons land, maar waar 
blijven hun opvolgers? Ook hier nog werk aan de winkel!
Maar nu eerst alle aandacht naar de clubcompetities, 
de beker en de Europese bekers, waarin ook weer heel 
wat verwacht wordt van onze vertegenwoordigers. In 
afwachting van een druk 2016 voor de nationale ploegen 
met in januari dus de olympische 
kwalificatietoernooien, in juni de World 
League en de World Grand Prix, om in 
september internationaal te besluiten 
met de Europese kwalificatietoernooien, 
waarvoor allicht locaties in eigen land 
in aanmerking komen! Blijf het volley 
dus best nog maar even volgen…

Marcel Coppens
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Wordt dit seizoen het succesjaar van Seppe Baetens?

Hoe belangrijk is het winnen van de 
Supercup voor jou?
Seppe Baetens: “Je start met een 
goed gevoel aan de competitie, hé! 
Ik kon zelf in die Supercup zorgen 
voor zware opslagdruk, waardoor we 
dadelijk 8-1 voor stonden en wij zijn in 
diezelfde ‘flow’ blijven verder spelen, 
terwijl Roeselare nooit uit haar dipje 
is geraakt. Het deed de ganse ploeg 
goed en het belooft voor de toekomst.”

Jullie speelden ook een galamatch 
tegen Maaseik… Kan je bijgevolg 

“Ik ben een laatbloeier”

In de zomer van 2015 werd Seppe Baetens een 

vaste waarde bij de Red Dragons en kreeg hij lovende 

kritieken van bondscoach Dominique Baeyens.

Een dikke week na zijn eerste deelname aan een EK was hij 

één van de uitblinkers bij zijn clubteam Volley Asse-Lennik, 

waarmee hij de Supercup veroverde, nadat Knack Roeselare 

van het terrein geveegd werd. Opnieuw een feestje!

Volgen er in de komende maanden nog verschillende 

feestjes en prijzen voor de 26-jarige Pajotter?

beide concurrenten even met 
mekaar vergelijken?
“Het is natuurlijk  redelijk moeilijk aan 
de hand van één wedstrijd. Op dit 
moment zijn wij duidelijk beter dan 
Roeselare. Maar zij zijn nog op zoek 
naar de juiste opties en zij zullen 
zeker nog groeien tijdens de komende 
maanden. In de basisploeg van vorig 
jaar werd tenslotte alleen spelverdeler 
Tervaportti vervangen. En geloof 
me, de Spanjaard die in zijn plaats 
gekomen is, gaat dat zeker uitstekend 
doen. Geef hem nog wat tijd.

Tegen Maaseik verloren we met 3-1 
en op dit moment zijn de Limburgers 
zeker iets sterker dan Roeselare. 
Het is echter pas op het einde van 
het seizoen dat de prijzen worden 
uitgedeeld. De sterkte van Maaseik 
is zeker hun ervaring. Zij staan dan 
in een set enkele punten achter, maar 
in ‘money time’ kunnen ze dan altijd 
iets extra’s en zetten ze een scheve 
situatie recht. De nieuwkomers 
met een zekere naam in het volley 
nemen dan hun verantwoordelijkheid  
op en alles komt in orde.”

Bij Asse-Lennik kwam een zekere 
Frank Depestele de rangen 
versterken… Speelde jij eigenlijk 
ooit al samen met hem?
“Met de nationale ploeg hebben we 
enkele wedstrijden samen gespeeld, 
maar verder eigenlijk nog nooit. Je 
voelt echter dadelijk dat het klikt met 
hem. Niet alleen met mij trouwens, 
maar met de ganse ploeg. Niet 
moeilijk dat iedereen zeer tevreden 
is met zijn komst, want hij speelt 
ook iedereen op de best mogelijke 
manier aan. Pas op, ook met Tim 
Verschueren klikte het goed en het feit 
dat wij Champions League spelen en 
de beker veroverden, hebben wij mee 
aan hem te danken. Maar je ziet dat 
Frank ook al bezig is met mogelijke 
blokopties aan de andere kant van 
het net. Onze receptie is voortreffelijk, 
ons middencompartiment scoort 
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aan een zeer hoog gemiddelde…”

Kortom: jullie doen dit seizoen 
opnieuw mee voor een prijs?
“Zeker weten. Al denk ik dat de 
andere ploegen ook met ons zullen 
rekening houden. Zeker als we 
steeds hetzelfde niveau zouden 
halen als tijdens de Supercup. Het 
enthousiasme binnen de groep was 
ook dadelijk aanwezig. Als dat zo blijft, 
kunnen we van iedereen winnen. Zakt 
dat echter even weg, dan kunnen we 
ook van om het even wie verliezen.”

Al volgen er wel drukke maanden 
voor Asse-Lennik…
“Absoluut. Ik denk dat we tot half 
december in een regime zitten van 
twee wedstrijden per week: Belgische 
beker, Europese beker, competitie… 
Dat is langs de ene kant wel plezant. 
Op deze manier blijven we in het ritme, 
maar anderzijds wordt het wel zwaar 
op fysiek en mentaal gebied. Daarom 
is het goed dat we twaalf  spelers 
hebben, die we allemaal zullen nodig 
hebben en die allemaal inzetbaar zijn.”

Ik herinner me nog een 
legendarische uitspraak van jou 
zo’n tien jaar geleden: “Als ik geen 
10 cm groei, dan is het naar de 
kloten..”
(grinnikt) “En ben ik 10 cm gegroeid?”

Zeker geen 10 cm…
“Dat denk ik ook niet. Misschien 
wel een paar centimeters, maar 
meer ook niet. Trouwens, tien jaar 
geleden had ik ook nooit gedacht 
dat ik op de plaats zou staan waar ik 

nu sta. Het is allemaal een kwestie 
geweest van hard blijven werken en 
het nodige vertrouwen krijgen bij een 
aantal coaches. Dat was gedurende 
twee jaar het geval bij Puurs, twee 
jaar bij Antwerpen en nu tijdens 
mijn tweede jaar bij Asse-Lennik.”

En deze zomer zei  bondscoach 
Dominique Baeyens dat hij altijd 
gedacht had dat je een goede 
clubspeler was zonder meer, maar 
dat hij nu ook zag dat er meer in 
zat…
“Dat vond ik een heel mooi 
compliment. Ik ben iemand die meer 
energie en ambiance in het team wil 

brengen. Ik heb dat zelf trouwens ook 
nodig om goed te kunnen spelen. Al 
zou ik dan ook weer niet graag horen 
dat ik alleen om die redenen het terrein 
word opgestuurd, maar dat er hopelijk 
toch ook wel een aantal andere 
volleyredenen zijn om mij op te stellen.”

Je kreeg alleszins veel 
speelmogelijkheden in de nationale 
ploeg…
“Daar was ik ook in positieve zin 
door verrast. Ik kwam tenslotte pas 
kijken in deze ploeg. Maar ik kreeg 
zeker kansen om me te tonen en 
ik denk dat ik op een geslaagd 
eerste EK kan terugblikken. Ach, 
ik ben eigenlijk een laatbloeier. Ik 
werd immers pas op mijn 21ste een 
profspeler. Het is bij mij allemaal 

later open gebloeid en ik zal er alles 
aan doen om nog beter te worden.”

Dat klinkt ook ambitieus. 
Nog verdere plannen in jouw 
volleycarrière?
“Op het einde van dit seizoen ben 
ik einde contract bij Asse-Lennik. 
En ik zou eigenlijk voor mezelf eens 
willen weten hoe het eraan toe gaat 
in een andere, sterke buitenlandse 
competitie. En of ik daar goed 
genoeg voor ben of er nog veel 
kan bijleren. Maar eerst wil ik met 
Lennik nog een prijs pakken. Ja, 
de Supercup winnen is leuk, maar 
ik snak nog naar andere prijzen.”

Iets anders. Soms kom je helemaal 
gewikkeld in doeken en knielappen 
het terrein op. Maar dan krijg je van 
de nationale ploeg één maand vrijaf 
en je gaat beachvolleyen!
“Natuurlijk neem ik voldoende rust, 
als je dat bedoelt. Ik had vroeger 
wel eens last van een weerbarstige 
knie, maar die problemen zijn zo 
goed als verdwenen. En ik ben 
deze zomer inderdaad twee keer 
gaan beachen met Dennis Deroey. 
Zonder trainer, zonder voorbereiding, 
gewoon voor de pret, puur plezier. 
We haalden twee keer de finale.”

Zit er dan geen toekomst in als 
professioneel beachspeler?
“Nee, voor het beachvolley kom 
ik zeker nog veel te kort. Eén 
wedstrijdje tot daar aan toe, maar ik 
wil het ook niet. Ik zie mijn toekomst 
vooral in het zaalvolley zitten.”

Europees gaan jullie de 
thuismatchen in de Arenahal in 
Deurne spelen. Die zaal ken je!
“Ja. Al haalden wij in het verleden 
dikwijls ons voordeel door te spelen 
in het Molenbos. Ik denk dat we daar 
vorig jaar slechts twee keer verloren. 
Maar de Arenahal ken ik dus ook 
uitermate goed door er twee jaar in 
te trainen en te spelen. Dat kan daar 
snel gezellig en tof worden en zulke 
zalen liggen ons wel. Ik zal er alleszins 
met veel plezier naar terugkeren.”

Heb je al zicht op de sterkte van de 
tegenstanders?

“Wij doen zeker mee voor nog een prijs”
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“Voorlopig waren het 
eerst de ‘Belgische’ 
matchen die onze 
aandacht opeisten. 
Maar ik kijk er intussen 
wel naar uit om tegen 
de Poolse kampioen 
uit Rzeszow te spelen. 
Dat is momenteel 
wellicht de beste 
competitie van Europa. 
Op sportief gebied is 
die ploeg allicht iets te 
sterk voor ons, maar 
ik denk dat we van 
onze andere twee 
tegenstanders de maat 
kunnen nemen. Onze 
eerste thuiswedstrijd  
tegen Constanta kan 
daarin al uitsluitsel 
geven. Roeselare had 
het daar vorig seizoen erg moeilijk 
tegen, maar de Roemeense ploeg 
zou grondig gewijzigd zijn. Afwachten 
dus. Ook tegen Lugano denk ik dat 
we mogelijkheden hebben. Zeker 
als we ons niveau van de Supercup 
halen, denk ik tweede te kunnen 
eindigen in onze poule en zo door 
te stoten naar de volgende ronde.”

Wat vind je eigenlijk de sterke 
punten van Asse-Lennik?
“Ik denk dat onze coach Johan De 
Voghel een heel groot aandeel heeft 
in de successen van de laatste 
jaren. Verder vormen wij een groep, 
die zeer goed aan mekaar hangt, 
die vecht voor mekaar, die mekaar 
steunt en energie geeft. Bovendien 
denk ik dat we nu een ploeg hebben, 

die op elke positie een waardige 
vervanger heeft. Vorig seizoen moest 
iemand als Overbeeke b.v. té veel 
spelen en de frisheid was verdwenen 
op het einde van het seizoen.”

Je wil nog een prijs pakken met 
Asse-Lennik. Wat kies je: de beker 
of de titel?
“Een bekerfinale spelen, is 
heel plezant. Veel mensen zijn 
geïnteresseerd en de sfeer is vrij 
uniek. Maar ik heb al twee bekerfinales 

Europees programma van 
de Belgische ploegen komende 

maand

Champions League
04/11: 20u30 Lube Civitonova – 
Roeselare
05/11: 20u30 Trentino – Maaseik
05/11: 20u30 Asse-Lennik – 
Constanta (Arenahal)
17/11: 20u30 Roeselare – Liberec
18/11: 20u30 Maaseik – Tours
19/11: 19u30 Lugano – Asse-Lennik
01/12: 18u00 Belchatov – Roeselare
01/12: 20u30 Maaseik – PAOK 
Saloniki
02/12: 18u00 Rzeszow – Asse-
Lennik

CEV Cup
04/11: 20u30 Antwerpen – Foinikas 
Syros
11/11: 18u00 Plovdiv – Charleroi 
(heen 3-0)
11/11:19u30 Sneek – VDK Gent 
(heen 3-1)
12/11: 19u30 Krasnodar – Hermes 
Oostende (heen 3-1)
18/11: 19u00 Foinikas Syros – 
Antwerpen

Challenge Cup
11/11: 20u00 Doetinchem – Menen
11/11: 20u00 Sliedrecht – Kieldrecht
18/11: 20u00 Menen – Doetinchem
25/11: 19u30 Kieldrecht – Sliedrecht

gewonnen – met Antwerpen en 
met Asse-Lennik – dus als ik mag 
kiezen, zou ik toch minstens één maal 
Belgisch kampioen willen worden.”

Wat verwacht je nog van de 
nationale ploeg in het olympisch 
kwalificatietoernooi?
“Als je mee doet, besef je ook dat 
je tegen toplanden uit Europa het 
terrein op moet. Allemaal goede 
ploegen dus. Al konden Polen, noch 
Duitsland me echt overtuigen op het 
EK en hadden we tegen beide teams 
minstens één set kunnen winnen. 
Ook die landen komen uit een zware 
competitie of wedstrijden in de 
Champions League. Maar Duitsland 
zal zeker als organisator iets extra’s 
willen bewijzen. Zij beschikken 
over genoeg ervaren spelers. Maar 
misschien kunnen we toch hier of 
daar eens stunten, want wij zijn het 
zgn. zwakke broertje uit de reeks en 
misschien doen sommige ploegen 
daardoor wel aan onderschatting.
Ik was voor het eerst op het EK 
en ik kan dus moeilijk vergelijken, 
maar tegen Wit-Rusland en tegen 
Slovenië wonnen we en dat laatste 
land haalde nadien de finale. Jammer 
dat we in de play-offs niet tegen 
Nederland konden spelen, want die 
ploeg lag ons beter dan Duitsland.”

Er wordt opnieuw over Wout 
Wijsmans gesproken. Een 
bedreiging voor jouw plaats?
“Wout heeft natuurlijk zijn naam en 
zijn ervaring mee. Maar ik denk dat 
de bondscoach ook eerst wel eens 
wil zien of Wout nog wel in conditie 

zit. Kan hij bij Maaseik 
nog iets betekenen? Nu 
ja, ik vind concurrentie 
niet slecht; die houdt 
je scherp en goed. Ik 
weet ook niet of Wout 
echt nog geïnteresseerd 
is in een selectie voor 
de Red Dragons. Ik 
twijfel er niet aan dat 
Dominique Baeyens een 
eerlijke beslissing zal 
nemen, mocht het zo 
ver komen. Ik zal zelf al 
maar beginnen met mijn 
tenen uit te kuisen, zeker? 
Natuurlijk is Wout een 
goede speler, maar je mag 
iemand op dit moment ook 
niet alleen beoordelen op 
grond van zijn palmares. 
Laat me zelf bijgevolg 

eerst maar focussen op Asse-Lennik.”

Tekst: Marcel Coppens
Foto’s: Bart Vandenbroucke, Tim 
Verhaegen

“Ik wil weten hoe het 
eraan toe gaat in een 

sterke buitenlandse 
competitie”

Seppe Baetens
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Daaraan kan Dominique Baeyens 
intussen ook niks meer verhelpen. Als 
het toch tot een mini-EK komt begin 
januari, past het wellicht eerder eens 
terug te blikken op het recente EK in 
Italië en Bulgarije. De Red Dragons 
eindigden er tiende. Er worden 
ongetwijfeld lessen uit getrokken.

Zat er meer in?
Dominique Baeyens: “Ja, er zat meer 

Dominique Baeyens over vrede en onvrede na het EK

“Vanaf nu kunnen we echt als 
‘underdog’ starten”

Berlijn stond op het verlanglijstje van de citytrips die bondscoach Dominique 

Baeyens nog privé wilde realiseren. Maar de drukke organisatie van de 

trainingspakketten binnen de federatie maakten dat die reis nog niet plaatsvond. 

Begin 2016 zal hij nochtans beroepshalve de Duitse hoofdstad bezoeken, maar 

dan met een ploeg die een waterkansje maakt om volgend  jaar te kunnen 

deelnemen aan de Olympische Spelen in Rio. Een mini-EK beseft Dominique, 

want de top-9 van Europa is er vertegenwoordigd in een alom gecontesteerd 

toernooi qua datum en met het besef dat de impact van ‘Europa’ als voornaamste 

volleycontinent werd te grabbel gegooid in een internationaal politiek spel.

in. Maar ik denk dat je dat antwoord 
moet bekijken in een groter plaatje. 
Als je de groepsindeling zag, wist 
je dat we zeker geen reekswinnaar 
zouden worden en dat een plaats 
bij de eerste acht zou bepaald 
worden in één wedstrijd van de 
play-offs. Dat werd uiteindelijk 
een confrontatie met Duitsland.”

Jullie deden het nochtans niet 

slecht tijdens de groepsfase…
“We begonnen aan de eerste 
wedstrijd tegen Polen en die was 
lang niet slecht. Zeker als je rekening 
hield met een alles behalve gelukkige 
voorbereidingstijd. Dan volgde de 
match waarin we een rampscenario 
moesten vermijden en de kans 
ontlopen om al in de eerste fase van 
het EK uitgeschakeld te worden. Nu 
had ik eerlijk gezegd Wit-Rusland 

Red Dragons



7Volley Magazine is een uitgave van de Vlaamse Volleybalbond vzw

sterker ingeschat, maar 
hun inpassing van de 
jeugd bij de oudere 
generatie verliep er 
blijkbaar ook niet zoals 
gewenst. We konden 
de hele match onder 
controle houden en er 
zat opnieuw continuïteit 
in de prestatie. 
Dan volgde het duel 
met de latere finalist 
Slovenië. Misschien wel 
onze beste wedstrijd 
van het toernooi. Op 
bepaalde momenten 
wel wisselvallig, maar 
ook spannende sets. 
Het was ook de eerste 
keer dat we het gevoel 
hadden dat we een 
achterstand konden 
ophalen. Dat was 
geleden van de World 
League-wedstri jden. 
Dat gevoel kwam terug 
en er groeide opnieuw 
vertrouwen in de ploeg. 
Ik had de indruk dat ons 
team er opnieuw stond.”

Maar dan volgde een frustrerend 
avondje tegen Duitsland…
“Door het gemaneuvreer van Vital 
Heynen tegen Nederland, moesten 
we inderdaad het terrein op tegen 
Duitsland. En dan krijgen we het 
missen van vier setballen in de 
tweede set, waarin we nochtans 
weer het niveau haalden van onze 
wedstrijd tegen Slovenië. Ik ben geen 
dromer en ik zeg niet dat we na winst 
van die tweede set ook de wedstrijd 
zouden gewonnen hebben. Maar je 
zag toch wel dat de Duitsers in die 
set onder druk stonden en het kon 
een heel andere, meer evenwichtige 
match geworden zijn. Je zag ze ook 
twijfelen en het is later gebleken 
tegen Bulgarije dat Duitsland echt 
niet op haar beste niveau speelde.”

Kan je leven met een tiende plaats?
“Met het resultaat op zich – een tiende 
plaats – kan ik leven. Dat het slechts 
0,03 punten verschil betekende met 
de negende plaats. Ach! Ik wil onze 
huidige plaats in Europa toch echt wel 
situeren tussen de 5de en de 10de 
plek. We gaan intussen toch landen 
als Finland, Slovakije en Slovenië 
vooraf. Als wij echt ons sterkste 
niveau halen, dan denk ik dat we 

mee kunnen met de ploegen tussen 
de 5de en de 8ste plaats. Spelen we 
iets minder goed, dan ligt ons niveau 
tussen de 8ste en de 10de plaats.”

Wat kan er nog verbeterd worden?
“Als de eerste frustratie een beetje 
weggeëbd is, ga je natuurlijk 
analyseren en zoeken naar de 
oorzaken van b.v. het verlies tegen 
Duitsland. En dan stel ik vast dat de 
gemiddelde leeftijd van de Duitsers 
vier tot vijf jaar hoger lag dan de 
leeftijd van onze spelers. Wij zitten 
toch echt nog met een relatief 
jonge ploeg: Sam Deroo, Tomas 
Rousseaux, Seppe Baetens, Matthias 
Valkiers, zelfs Bram Van den Dries… 
Kijk maar na. Met iets meer ervaring 
in de groep hadden we die tweede set 
tegen Duitsland niet verloren. Dat is 
precies de stap die we nu nog moeten 
zetten: setjes en matchen winnen 
tegen topploegen. In die optiek krijgen 
we in 2016 heel wat mogelijkheden 
om dat eens te realiseren. Eerst het 
olympisch kwalificatietoernooi tegen 
Duitsland, Polen en Servië. Later 
de World League met landen als 
b.v. Rusland, Italië, China of Brazilië 
als tegenstanders. Spelen tegen 
de wereldtop moet toch echt wel 
leerzaam zijn voor deze jonge groep.”

Verwacht je bijgevolg stuntwerk 

begin januari in Berlijn?
“Weet je: eigenlijk vind ik het niet 
zo slecht dat we opnieuw tegen 
Duitsland en Polen moeten uitkomen. 
Wij zijn immers met onze 9de 
plaats op de CEV-ranglijst de laagst 
geklasseerde ploeg die aan dit 
olympisch kwalificatietoernooi mag 
meedoen. En spelen tegen Servië 
schrikt me eigenlijk ook niet zo af. 
Op het vorige EK in 2013 verloren 
we er met 3-1 tegen in de kwartfinale, 
maar ook daar zat er meer in. 
Het wordt dus tijd dat wij eens stunten. 
In Bulgarije hebben wij het Polen en 
Duitsland iets te gemakkelijk gemaakt. 
Er is misschien maar één kans op tien 
dat we ooit van Polen winnen, maar 
waarom kan het niet? Servië speelde 
ook alles behalve een schitterend 
EK als je het beziet qua resultaat.”

Geef je jezelf echt kansen om de 
Olympische Spelen te halen?
“Tot hiertoe was het onze doelstelling 
om voldoende punten te sprokkelen 
om aan dat kwalificatietoernooi te 
kunnen deelnemen. Daar zijn we 
nu en dit is nu echt een toernooi 
waarin we als complete ‘underdog’ 
starten. Het wordt tijd om een stapje 
verder te zetten en op dit toernooi 
en in de World League te stunten 
tegen topploegen. Natuurlijk wordt 
het halen van de Olympische 

Dominique Baeyens
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Spelen een ontzettend zware 
opdracht, maar laat ons tenminste 
die droom nog even behouden.”

Je hebt wel slechts een tiental 
dagen om dit olympisch 
kwalificatietoernooi voor te 
bereiden…
“Maar dat geldt voor alle deelnemende 
ploegen. Ik vind het trouwens vrij 
straf dat er net in deze periode 
georganiseerd wordt. Zeker voor 
landen als Polen, waarin deelname 
aan de Spelen heel belangrijk is, en 
voor Duitsland, dat als organisator 
heel veel geld in dit gebeuren stopt. 
Maar we hebben enkele jaren 

geleden in Parijs nog een soortgelijk 
WK-kwalificatietoernooi gewonnen 
rond hetzelfde tijdstip en met ook 
een minimum aan voorbereiding. Een 
heel speciaal gebeuren. Ik heb al 
beslist dat de spelers de kerstdagen 
thuis kunnen vieren en dat ze op 
31 december vrij zullen zijn. Maar 
vermoedelijk zullen wij op 29 en 30 
december in Tours kunnen ‘sparren’ 
tegen Frankrijk. Zij zijn net voor de 
World League ook komen ‘sparren’ 
in Kortrijk. Maar op 1 januari zal er 
moeten getraind worden, want op 5 
januari begint het toernooi in Berlijn.
Als trainer is deze periode ook 
steeds een bang afwachten of alle 
spelers wel goed in conditie en 
gezond zullen weer komen. Je weet 
pas op 24 december of dat ook het 

geval zal zijn. Je bent als coach dan 
ook een beetje overgeleverd aan 
het lot. Een beetje frustrerend, ja!”

Verwacht je nog wijzigingen in de 
selectie voor januari?
“Dat ligt nog helemaal open. Frank 
Depestele, Matthijs Verhanneman, 
François Lecat en misschien Wout 
Wijsmans worden genoemd… Het 
is duidelijk dat je als coach met jouw 
beste ploeg voor de dag wil komen. 
Maar al deze jongens zullen – vooral 
in de Champions League-matchen – 
moeten bewijzen dat ze hun plaats 
waard zijn. Ik ga daar dus nu nog geen 
uitspraken over doen, maar al die 

jongens hebben al ooit een parcours 
afgelegd met de Red Dragons en ze 
kennen dus een aantal basissystemen. 
Mocht Wout erbij komen, dan moeten 
er eerst nog wel een aantal zaken 
administratief geregeld worden.”

Je hebt in 2016 niet alleen het 
olympisch kwalificatietoernooi, er 
is ook nog de World League (juni) 
en de EK-kwalificatietoernooien 
(halfweg september).
“Dat is toch een bijzonder interessant 
programma. En mochten we zelf 
een EK-kwalificatietoernooi kunnen 
organiseren, dan zou ik dat als 
bondscoach absoluut toejuichen.”

Maar hoorden we links en rechts al 
geen gemor opstijgen omwille van 

de geringe financiële verdiensten 
voor de spelers?
“Ik heb begrip voor het algemene 
gegeven. De programma’s van de 
nationale ploegen zijn behoorlijk 
geëvolueerd, zodat de spelers wel van 
mei tot september intens bezig zijn: 
oefenwedstrijden, World League, EK, 
plus de bijhorende verplaatsingen. 
Het is dan ook niet onlogisch dat ze in 
het hele profsportgebeuren proberen 
een ‘upgrade’ te verkrijgen. Al zal de 
vraag altijd blijven: wat is genoeg? Bij 
een nationale ploeg kunnen ze geen 
salaris krijgen zoals bij een clubteam. 
Dat beseffen ze ook wel, denk ik.
De redenering is: wij offeren veel op 

voor de nationale ploeg. En daarover 
moet er zeker eens samen gezeten 
worden met alle verantwoordelijken, 
want dat heeft natuurlijk ook met 
het budget te maken. Als ik het 
vergelijk met onze buurlanden, dan 
zie ik dat de Franse spelers vrij 
veel terug krijgen uit de pot van de 
World League, dat ze in Nederland 
geen dagvergoeding krijgen en dat 
ze in Duitsland nul euro krijgen. De 
spelers mogen natuurlijk ook niet 
vergeten dat hun marktwaarde de 
hoogte ingaat dankzij de nationale 
ploeg en dat ze door de internationale 
confrontaties tegelijkertijd ook 
betere spelers worden. Je mag die 
zaak dus niet zwart-wit bekijken 
en als coach is dat ook geen 
gemakkelijk onderwerp. Maar mocht 
je als speler niet meer gemotiveerd 
zijn om deel te nemen aan een 
olympisch kwalificatietoernooi, 
dan klopt er toch ook iets niet.”

Toch probeer je ook steeds de 
noodzakelijke rust in te bouwen.
“Ik ben blij dat je het opmerkt, 
want bij een ploegpresentatie vond 
een voorzitter het toch weer nodig 
opmerkingen te maken over het feit 
dat zijn spelers vermoeid naar hun 
club terug kwamen en dat ze geen rust 
kregen. Daar kan ik me dus boos over 
maken, omdat het pertinent niet waar 
is. Alle spelers hebben in de voorbije 
zomer vier weken rust gekregen en dat 
zal in de volgende zomercampagne 
amper veranderen. Wij gaan zeer 
omzichtig om met de spelers en 
we steken veel tijd in de fysieke 
begeleiding. Laat dat ook duidelijk zijn.”

Tekst: Marcel Coppens
Foto’s: Tim Verhaegen

Dominique Baeyens

Verhees Pieter



9Volley Magazine is een uitgave van de Vlaamse Volleybalbond vzw

“We hebben 
onze eerste prijs 
te pakken,” zegt 
coach Johan 
Devoghel. “Voor 
Asse-Lennik is 
het een mijlpaal in 
de geschiedenis. 
Nooit eerder 
won de club 
de Supercup. 
Het is dus een 
eerste prijs maar 
zeker niet de 
belangrijkste al 
weiger ik te stellen 
dat dit de laatste, 
doo rged reven , 
oefenmatch van 
de voorbereiding 
zou zijn. Wanneer 
we er zo over 
denken dan 
kunnen we de 
Supercup beter 
afschaffen. In 
mijn ogen was 
dit de eerste officiële wedstrijd van 
de nieuwe campagne. Maar het 
is inderdaad de minst belangrijke 
prijs. Het seizoen begint nu pas.”
“Dat noch wij, noch Roeselare al op 
volle sterkte zijn is logisch. Onze 
voorbereiding liep nu niet meteen van 
een leien dakje. Enerzijds beschik ik 
pas sinds enkele weken over mijn vier 
internationals, en bovendien hadden 
we de voorbije weken ook te kampen 
met enkele blessures. We hebben 
dus nog een ruime groeimarge.”
“Langs de andere kant begint vanaf 
nu het serieuzere werk. Te beginnen 
met een competitiematch tegen 

Asse-Lennik en VDK Gent winnen overtuigend de Supercup

“Vanaf nu begint het 
ernstige werk”

Aan de vooravond van de mannencompetitie werd in de Edugo Arena in 

de Gentse randgemeente Oostakker de Lotto Supercup afgewerkt. Bleek 

VDK Gent bij de vrouwen te sterk voor het piepjonge Asterix Kieldrecht, 

dan walste Asse-Lennik bij de mannen over Knack Roeselare heen.

het danig versterkte VDK Gent en 
volgende week onze eerste Europese 
opdracht tegen het Roemeense 
Constanta. Nadien krijgen we 
Europees nog Rzeszow (Polen) en 
Lugano (Zwitserland). Tussendoor 
werken we dan de eerste ronde van 
de competitie af. Wat dat wordt is 
moeilijk voorspelbaar. Roeselare is 
al drie jaar op rij kampioen en bijna 
ongewijzigd. Maaseik is gevoelig 
versterkt en ook Antwerpen, Menen 
en Gent mag je niet onderschatten. 
Dat geldt ook voor Waremme. 
Het zijn allemaal kandidaten voor 
de play-offs. In die eindronde 
wordt de competitie pas beslist.”

In de Edugo Arena werd al snel 
duidelijk dat een gedreven Asse-
Lennik al een stuk verder staat in 
zijn voorbereiding van meervoudig 
landskampioen Roeselare. 
“Hoewel de Supercup niet meteen 
de hoofdprijs van het seizoen is, 
wilden we deze opnieuw winnen,” 
zegt Matthijs Verhanneman een 
etmaal na de wedstrijd. “Dat we 
uiteindelijk een serieuze nederlaag 
incasseerden deed pijn. In geen 
enkele set scoorden we twintig punten 
en dat is inderdaad een opdoffer.”
Dat de nederlaag bijzonder hard 
aankwam, bleek al snel wanneer Emile 

VDK Gent
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Rousseaux zijn spelers onmiddellijk 
naar de kleedkamer stuurde en hen 
het contact met de pers verbood.
“Iedereen was aangeslagen. We 
spelen tenslotte allemaal om te 
winnen. Toch mogen we niet blijven 
stilzitten. Nu komt het er op aan om 
uit deze nederlaag te leren. Na een 
verliesbeurt kan je immers meer leren 
dan uit een gewonnen wedstrijd. We 
moeten de finale nog eens grondig 
analyseren en onze werkpunten 

aanpakken. Het serieuzere werk 
komt er met rasse schreden aan. 
Akkoord, in de competitie is de 
eerste ronde niet echt belangrijk 
maar toch is het voor het vertrouwen 
beter om meteen recht te krabbelen 
en overwinningen te behalen.”
“Begint de competitie met een soort 
“proloog” tot aan de eindronde, 
Europees willen we toch één en 
ander tonen. We zitten dit jaar in 
een ongelooflijk zware poule met 
Civitanova (Italië) en Belchatow 

“VDK Gent geeft mentale tik”

(Polen) als absolute favorieten. Dit zijn 
twee Europese topclubs. Daarnaast 
staan we eveneens nog oog in oog 
met het Tsjechisch Dukla Liberec. De 
tweede ronde halen wordt moeilijk 
maar wie weet. Roeselare is een club 
uit de Europese subtop, die financieel 
niet kan optornen tegen Italië of Polen 
maar we gaan ons vel duur verkopen. 
Inderdaad niet zoals in Gent.”

“De Supercup is vooral een verdienste 

van de ploeg van vorig jaar. Langs 
de andere kant is het een beker 
erbij in de kast. Deze overwinning 
geeft vertrouwen naar de toekomst 
toe. Onze eerste echte opdracht is 
de Europabeker,” relativeert Jan De 
Brandt het succes van “zijn” VDK Gent.
“Het is natuurlijk altijd leuk om te 
winnen” haakt aanvoerster Lise De 
Valkeneer in. “Vooraf hadden we ons 
weinig illusies gemaakt. Voor ons was 
het een laatste voorbereiding op de 
start van onze Europese campagne 

tegen Sneek. Europees willen we 
graag de volgende ronde halen.”
“Wat de Supercup zelf betreft, vind ik 
eerder dat deze de ploeg van vorig 
jaar toekomt. In vergelijking met 
vorig seizoen bleven alleen Laure 
Flament en ikzelf, mijn zevende 
seizoen al, op post. Dat we deze 
Supercup mochten spelen hebben 
we louter te danken aan ons ex-team. 
Langs de andere kant hebben we 
Asterix vandaag toch een mentale tik 
gegeven. Of dat voldoende is om hen 
ook in de komende confrontaties in 
de competitie en wie weet beker, af te 
houden, is zeer de vraag. Trouwens, 
op dit moment moet elke ploeg nog 
groeien. Dat geldt zowel voor Asterix, 
Charleroi en wijzelf. Of ik onszelf bij de 
titelkandidaten reken? Laten we rustig 
blijven en werken van week naar 
week. We zien wel waar we uitkomen,” 
besluit de receptie-hoekspeelster.

Asterix Kieldrecht, dat de Supercup al 
acht keer won, slaagde er deze keer 
niet in om ook maar één setje te winnen 
tegen het meer ervaren VDK Gent.
“Ik wil beginnen met de winnaar te 
feliciteren” zegt Gert Vande Broek. 

Supercup

Volley Asse-Lennik
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In de marge van de Supercup stelde de Volleyliga de 25 wedstrijden 
voor die dit seizoen live op Play Sports van Telenet te bekijken zijn. De 
Supercupwedstrijd Roeselare – Asse-Lennik vanuit de Edugo Arena 
vormde de primeur. Verder staan op het programma:
29-10-15 20.30u Gent – Asse-Lennik
05-11-15 20.30u Asse-Lennik – Constanta (Roemenië) – 
Champions League
14-11-15 20.30u Roeselare – Antwerpen
22-11-15 19.15u Leuven – Asse-Lennik (Sportoase)
27-11-15 20.30u  Maaseik – Roeselare
09-12-15 20.30u Beker van België
13-12-15 19.15u Waremme – Guibertin
20-12-15 19.15u Maaseik – Menen
23-12-15 20.30u Beker van België

Marc Spaenjers: “Er worden 25 wedstrijden life uitgezonden op “Play 
Sports” het betaalkanaal van Telenet. Daarnaast hebben we ook 
overeenkomsten gesloten met andere zenders. Deze kunnen een beroep 
doen op de beelden van Telenet. Louter en alleen de live-uitzendingen 
zijn het monopolie van de betaalzender.” 

DIGITAAL VOLLEYBALNET

“De FIVB heeft de homologatie van het “digitaal volleybalnet” aanvaard. 
Nu volgt een doorgedreven testfase zodat alles op punt staat tegen Rio 
2016,” zegt Frederic Opsomer van de BVBA Projects, het bedrijf dat het 
digitaal net ontwikkelde en hiervan momenteel de ‘fine-tuning’ doet.
“De high-tech doet zijn intrede in het volleybal en dat niet alleen via 
de boarding maar ook via het net. Dit digitaal net heeft als doel de 
toeschouwers beter te informeren – de toeschouwers, niet allemaal 
volleybalkenners, duidelijk maken wat er op het terrein gebeurt -  en de 
entertainmentwaarde te verhogen. Daarnaast kan het een meerwaarde 
geven naar sponsoring toe.”
“Tot mei zal het selectief gebruikt worden in de Belgische competitie. Het 
is een testfase die louter in live-omstandigheden kan getest worden. Er 
zullen vooral nieuwigheden uitgetest worden. De Liga zal een programma 
opstellen. Het vraagt inderdaad wat gewenning. Wat is het effect van dit 
net? Op langere termijn is het de bedoeling om het net te integreren in 
de “led-boarding”.

“In de tweede en derde set hadden 
we ongetwijfeld winstmogelijkheden 
maar telkens haalde de ervaring het. 
De speelsters van Gent hebben vijf of 
zes jaar ervaring op dit niveau en wij 
hebben een echt piepjonge ploeg, een 
ploeg met heel wat mogelijkheden. Het 
is niet slecht dat we deze wedstrijd niet 
hebben gewonnen. Dit zijn wedstrijden 
waaruit we heel wat kunnen leren.”
“Wij hebben gekozen voor een 
jeugdproject. De competitie is 
het belangrijkste en het is daarin 
dat we onze ploeg willen zien 
groeien. Bij ons staat een opleiding 
op lange termijn centraal en dat 
zonder stappen over te slaan. Ik 
beschouw dit als een spaarpotje 
van talenten. Met deze groep gaan 
we toekomstgericht bouwen. Want 
er is veel energie en gedrevenheid 
bij de nieuwe speelsters. Dat is erg 
positief en het werkt aanstekelijk.” 
“De supercupwedstrijd tegen VDK 
Gent werd daarom beschouwd 
als een goede waardemeter. Een 
tussenstap in de ontwikkeling van de 
speelsters waaruit ze kunnen leren.”

Tekst: Dirk Van Bruysel
Foto’s:Bart Vandenbroucke
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Zogezegd

* Stuurman van de Yellow 
Tigers, coach Vande Broek in de 
Antwerpse Lotto-Arena: “Mikken 
op een top 8  lijkt mij ambitieus en 
gezond. Binnenskamers wil ik gerust 
aan grootspraak doen. Naar buiten 
uit pleit ik liever voor een meer 
realistische ambitie, zonder aan 
underdogpolitiek te willen doen.” (NB) 

* De Yellow Tigers maken 
indruk op Hongarije en Azerbeidzjan. 
Wil je meer weten hoe intens een 
coach van een winnend punt kan 
genieten, hou dan Gert Vande Broek 
in het oog. Het vingertje triomfantelijk 
in de lucht, met een voldane glimlach 
op het gelaat. Of pompend met zijn 
vuist, terwijl hij de woorden 
‘bam bam bam’ lipt. (DM) 

* “Ik ben een saaie 
coach” glimlachte Gert 
Vande Broek. “Ik wil niet in de 
underdogpositie kruipen, maar 
ben wel realistisch. Toch zullen 
we er alles aan doen om zo 
hoog mogelijk te eindigen.” (NB) 

* Bondscoach Gert: “Je 
moet de touwtjes wel goed in de 
handen houden maar binnen de 
groep zijn er nul problemen. De 
ambiance is beter dan ooit. Hoe 
ik me gedraag, dat is geen toneel, 
dat moet spontaan komen.” (DM) 

* Het thuisvoordeel dan, 
coach Vande Broek?  “Soms 
kruipen de Belgen te makkelijk 
in de rol van underdog, tegen 
Turkije bijvoorbeeld.  De 
Turkse vrouwen spelen zoals 
wij dat doen – gedisciplineerd 
en gestructureerd – maar 
… ze zijn wel een stuk groter 
dan wij. Hun middenspeelster is 
tien centimeter groter dan ikzelf.”  

* Gert  gniffelde na de 
match: “De Turken waren als 

Gert Vande Broek voor, 
tijdens en na het EK

Europese titel? Lise Van Hecke 
reageert monkelend. “Wij moéten 
niet meer … maar wij willen nog 
wel!”  Anderen gaan verder: “We 
moeten hoop putten uit deze 
match, want Servië is als enige 
Europese land al zeker van Rio en 
we hebben hen het vuur aan de 
schenen gelegd. We kúnnen winnen 
tegen dit soort tegenstanders.”  
Gert Vande Broek: “Servië is wereldtop. 
Zeven speelsters in de selectie zijn 
meer dan 1m90.  Negen van hen 
groter dan de meeste opgeschoten 
Belgische basisspeelsters.” 

* Gert:  “Op drie jaar tijd zijn we 
op de wereldranking geklommen van 

43 naar 13. Elk jaar sprongen 
we opnieuw tien plaatsen 
vooruit. Het is nu belangrijk om 
stabiliteit in de ploeg te krijgen. 
De top bereiken is makkelijker 
dan aan de top te blijven. 
Belangrijk daarvoor is dat de 
groep groter is geworden. De 
kern van de speelsters verbreed. 
Enkele van die meisjes zullen 
dan ook voor het EK uit de 
boot vallen. Dat is de zwaarste 
job van een bondscoach!. Hoe 
duurder hun plaatjes worden, 
hoe hoger het niveau is. 
Een brede kern is essentieel 
voor onze nationale ploeg.” 

* Wil Gert Vande Broek meer? 
“We willen meer zijn dan een 
gouden generatie en moeten 
daar ook hard aan werken. 
In 2017 komt er in Leuven 
een nieuw trainingscentrum 
waar de nationale ploegen 
nog efficiënter zullen kunnen 
werken. We krijgen ook 

toegang tot het Sportkot waar we 
aan krachttraining kunnen doen. (NB) 

Tekst: Dany De Vriese
Foto’s: Bart Vandenbroucke  

wilde paarden die zich nauwelijks 
nog in toom konden houden.” 

* Freya Aelbrecht, de Energy 
Tiger van onze nationale ploeg, neemt 
iedereen op sleeptouw … “Vollen bak, 
we gaan knalleuh! Motiveren is mijn 
grote kracht, maar opgeven dat nooit. 
Blijven vechten! Ik speel dan ook zo 
graag volleybal. En ik voel me zo 
goed bij die bende”. De bondscoach 
spreekt dit niet tegen! (NB) 

* Coach Vande Broek na 
het verlies tegen Turkije: “We 
hebben gefaald, niet ontgoocheld 
in de logische nederlaag tegen 
Turkije, maar wel in de prestatie 

van zijn troepen. De kracht van de 
tegenstander was één, ons gebrek 
aan rendement nog wat anders.” 

* Volley-grootmacht Servië, 
zonder meer kandidaat voor de 

Gert Vande Broek
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Beach

FIVB World Tour Finals in Fort 
Lauderdale

Aan deze finale van de beach tour, die 
voor de eerste maal georganiseerd 
werd,  namen zowel bij de mannen als 
de vrouwen 10 ploegen deel namelijk 
de topacht van de ranking + twee wild 
cards. Ze werden onderverdeeld in 
twee poules van vijf die een competitie 
speelden volgens het round Robin 
systeem. De nummer 1 van elke poule 
ging rechtstreeks naar de halve finale. 
De nr 2 van de ene poule speelde 
tegen de nr 3 van de andere poule 
voor een plaats in de halve finale.

Bij de mannen kregen we volgende 
resultaten:                                                                                  
poule A : 1. Evandro - Pedro Solberg   
2. Brouwer - Meeuwsen   3. Nicolai 
- Lupo    4. Gibb - Patterson   5. 
Herrera - Gavira
poule B : 1. Lucena - Dalhausser   
2. Alison - Bruno Schmidt   3. 
Nummerdor - Varenhorst      4. 
Schalk - Saxton   5. Doppler - Horst 
De play-offs voor een plaats in de 
halve finale werden gewonnen door 
Brouwer - Meeuwsen en Alison - 
Bruno
1/ 2 finales : Brouwer/Meeuwsen - 
Lucena/Dalhauser  1 - 2  ;    Evandro/
Pedro - Alison/Bruno: 0 - 2
De finale werd gewonnen door Alison 
- Bruno met 2 - 0 setstanden 25-15, 
25-13. Het brons was voor Evandro 
- Pedro.

Bij de vrouwen waren de uitslagen:                                                                                                                       
Poule A : 1. Ludwig - Walkenhorst   2. 
Fendrick - Ross   3. Agatha - Barbara    
4. Liliana - Baquerizo   5. Broder - 
Valjas            
poule B : 1. Larissa - Talita   2. 
Meppelink - Van Iersel   3. Bansley 
Pavan    4. Day - Kessy         5. 
Laboureur - Sude
De play-offs voor een plaats in de 
halve finale werden hier gewonnen 
door Bansley - Pavan en Agatha - 

Koekelkoren-Van Walle sterk bezig

Barbara telkens met 2 - 0
1/2 finales : Bansley/Pavan - 
Larissa /Talita 0 - 2 ; Ludwig/
walkenhorst - Agatha /Barbara 
2 -1
In de finale wonnen Larissa - 
Talita met 2 - 0 tegen Ludwig 
- Walkenhorst, setstanden 
21-17, 21-18. Het brons ging 
naar Agatha - Barbara .
Het prijzengeld voor de 
winnaars was 100 000 US 
dollar.

World Tour Open toernooien 
in oktober

Puerto Vallarta Open
Na de seizoensfinale trokken 
praktisch alle toppers naar 
Mexico voor de Puerto Vallarta 
Open. Ook onze landgenoten 
Koekelkoren/Van Walle 
namen hieraan deel en werden 17de 
geplaatst. In de poule wonnen zij twee 
wedstrijden met 2-0, maar verloren 
dik van het Nederlandse koppel 
Nummerdor/Varenhorst (1)  met 2-0 
(21-11, 21-14). Daardoor bereikten 
zij de tweede plaats in hun poule.
Daarna, in de eerste ronde, wonnen 
zij met 2-0 (21-18, 24-22) van de 
Zwitsers Breer/Haussener (31). 
Maar in de tweede ronde vlogen zij 
eruit door met 2-1 ( 17-21, 21-17, 
15-12) te verliezen van het Italiaanse 
koppel Ranghieri/Carambula (5). 
Een negende plaats dus voor 
Koekelkoren/Van Walle, goed 
voor 2000 dollar en 240 punten.
Nummerdor/Varenhorst werden 
in ronde drie uitgeschakeld. Een 
ander Nederlands koppel, Brouwer/
Meeuwsen, dat als derde was geplaatst, 
bereikte de finale wel. Zij verloren 
daar tegen Lucena/Dalhausser (4) 
uit de USA met 2-0 (21-12, 21-18).

Antalya Open
In de Turkse badplaats behaalden 
onze landgenoten Koekelkoren/
Van Walle met een 5de plaats 
hun beste resultaat van dit jaar. 

Zij waren hier als 14de geplaatst. 
In de poule werd twee keer gewonnen 
met 2-0, maar het Duitse koppel 
Böckermann/Flüggen (3) was daar 
met 2-0 (27-25, 21-15) te sterk.
In de eerste ronde werd het Noorse 
koppel Eithun/Tvinde (25) met 2-0 
(21-13, 21-16) verslagen. Ook in 
de tweede ronde was winst met 2-0 
(29-27, 21-19) tegen de Russen 
Stoyanovskiy/Yarzutkin (11).
Pas in de derde ronde moesten 
zij met 2-0 (21-11, 21-5) hun 
meerdere erkennen in de 
Chileense broers Grimalt (5) 
De Chilenen hadden het als eerste 
geplaatste duo Samoilovs/Smedins 
uit Letland in de tweede ronde 
uitgeschakeld.  In de finale wonnen 
de Italianen Ranghieri/Carambule 
(2) van de Mexicanen Virgen/
Ontiveros (4) met 2-0 (21-19, 21-16).
Met hun 5de plaats wonnen 
Koekelkoren/van Walle 
3375 dollar en 300 punten.
Dit jaar staat er nog één 
World Tour toernooi op het 
programma, het Doha Open (9-
13 november), waar Koekelkoren/
Van Walle als 15de is geplaatst.

Volleybal worldwide

Koekelkoren - van Walle
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Medailles 2015
Nederlandse beachteams (vrouwen 
en mannen) hebben een succesvol 
jaar achter de rug. Bij de toernooien 
van FIVB en CEV in 2015 
behaalden ze in totaal 15 medailles.

Zaal

Continentale kampioenschappen 
2015

Gelijktijdig met het Europees 
kampioenschap vond ook het 
kampioenschap van Noord 
en Centraal Amerika plaats. 
Bij de vrouwen won USA de 
finale tegen de Dominicaanse 
Republiek met 3-1 (23-25, 25-
19, 25-20, 25-17). Puerto Rico 
werd derde gevolgd door Canada.
Bij de mannen ging de overwinning 
voor de eerste keer naar Canada. 
De ploeg van Glenn Hoag won in de 
finale van Cuba met 3-1 (25-23, 19-
25, 25-18, 25-17). Puerto Rico won 
het brons tegen Mexico met 3-0.
Opmerkelijk was dat USA voor dit 
kampioenschap forfait gaf. Ze waren 
inmiddels al via de World Cup voor 
de Spelen van Rio gekwalificeerd 
en vonden het zeker niet nodig om 
het team weer bij elkaar te halen.

Ook in Zuid-Amerika werd 
het kampioenschap afgewerkt.
Bij de mannen won Brazilië de 
finale van Argentinië-B met 3-0 
(25-16, 25-19, 25-16), gevolgd 
door Columbia en Venezuela. 
De Braziliaanse mannen werden 
voor de dertigste keer kampioen.
Bij de vrouwen werd Brazilië ook 
kampioen. In de finale versloegen zij 
Peru met 3-0 (25-17, 25-21, 25-13), 
gevolgd door Colombia en Argentinië-B.

In Azië en Afrika werden 
de kampioenschappen al 
eerder dit jaar gehouden.

Road to Rio 2016

Na de World Cup in Japan, waar 
de Usa en Italië bij de mannen, 
China en Servië bij de vrouwen 
elk een ticket bemachtigden voor 
de Spelen van Rio, wordt in alle 
vijf continenten een olympisch 
kwalificatietoernooi (OKT) gehouden. 
Allemaal op verschillende momenten.

Europa (CEV)

Aan het OKT van Europa mogen de 
beste acht landen (volgens de CEV-

ranking na het EK15) meedoen.
Alleen de winnaar plaatst zich voor 
Rio, de nummers 2 en 3 krijgen later 
nog een kans in het FIVB World 
kwalificatietoernooi. Er wordt gespeeld 
in twee poules van vier, waarna er 
kruisfinales volgen A1-B2, B1-A2. 
De verliezers spelen om de 
belangrijke derde plaats, de 
winnaars spelen de finale.

Indeling van de poules:
Mannen (Berlijn, 5-10 januari 2016) 
A: Duitsland (org) (5), Polen (4), 
Servië 6), België (9)
B: Rusland (1), Bulgarije (3), Frankrijk 
(7), Finland (8)

Vrouwen (Ankara, 4-9 januari 2016)
A: Turkije (org) (3), Duitsland (5), 
Nederland (6), Kroatië (9)
B: Rusland (1), Italië (2), België (7), 
Polen (8)

Zuid-Amerika (CSV)

Het kwalificatietoernooi voor de Zuid-
Amerikaanse landen bij de mannen 
vond van 9 tot 11 oktober plaats in het 
Venezolaanse Caracas. Argentinië 
(onder leiding van de bekende coach 
Julio Velasco) won het toernooi. 
Venezuela (met Ivan Marquez, ex-

Volleybal worldwide

Brazilie: Lise van Hecke iets rechts van het midden.
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Volleybal worldwide
Roeselare, in de basis) werd tweede.
Er deden slechts vier landen aan 
mee. De winnaar plaatste zich 
voor Rio en de nummers 2 en 3 
krijgen nog een kans bij World 
kwalificaties in mei volgend jaar.

Eindstand
1 Argentinië 3 gew. 8p
2 Venezuela 2 gew. 6p
3 Chili 1 gew. 3p
4 Colombia 0 gew. 1p

De vrouwen van Zuid-Amerika 
spelen hun Olympische kwalificatie 
van 4-10 januari 2016 in Argentinië.

Noord- en Centraal 
Amerika (Norceca)

Tussen 23/12-10/01 2016 
mannen en vrouwen

Afrika (CAVB) 
Tussen 23/12-10/01 2016 
mannen en vrouwen

Azië (AVC)

De olympische kwalificatie in 
Azië (mannen en vrouwen) 
valt samen met de FIVB 
World olympische kwalificatie 
I in Japan (mei 2016). 

FIVB World olympische 
kwalificatie I

In dit toernooi (met acht 
landen) spelen naast 
vier landen uit Azië ook 
de nummers 2 en 3 
van het Europese OKT. 
Aangevuld met een land 
uit Noord-Amerika en 
één uit Zuid Amerika.
Hier zijn, naast het ticket 
voor Azië, drie plaatsen 
voor Rio te verdienen.

FIVB World olympische 
kwalificatie II

In dit toernooi (met vier 
landen) is het twaalfde 
ticket te verdienen. Hier 
zijn één land uit Noord-
Amerika, één land uit Zuid-
Amerika en twee landen 
uit Afrika voor geplaatst.

WK clubs mannen in 
Betim 

Van 27 – 30 oktober wordt in Brazilië 
het WK voor clubteams gehouden.
De kampioenen van de vijf 
continenten hebben zich hiervoor 
geplaatst, het Braziliaanse 
Sado Cruzeiro is organisator. 
Europa: Zenit Kazan (Rusland), 
winnaar Champions League 2015;
Azië: Paykan Teheran (Iran);
Afrika: Al-Ahly Cairo (Egypte);
N-Amerika: Capitanes de 
Arecibo (Puerto Rico);
Z-Amerika: UPCN 
San Juan (Argentinië).

Polen

Het is niet alles goud wat er blinkt 
in de Poolse volleybalcompetitie. 
Jastrzebski Wegiel, dat zich voor de 
CEV-cup had geplaatst, heeft zich 
om budgettaire redenen moeten 
terugtrekken. Tien topspelers zijn 
inmiddels vertrokken, waaronder de 
Italiaan Michal Lasko naar China en 
de Duitser Kaliberda naar Perugia. De 
Italiaanse coach Piazza is vertrokken 
naar Olympiakos en ingeruild 
voor Marc Lebedew (ex-Lennik).
De club heeft wel een boete betaald, 
zodat zij voor de volgende jaren 
Europees niet gediskwalificeerd is.

Transfers in het buitenland
Waar speelden onze internationals vorig seizoen en waar spelen zij nu.
En waar zijn onze Belgische coaches actief in het buitenland.

Mannen  2014/15 2015/16 
Simon van de Voorde Top Volley Latina Diatec Trentino Ita
Pieter Verhees  Parmareggio Modena  Gi Group Monza Ita
Tomas Rousseaux Knack Roeselare Gi Group Monza Ita
Francois Lecat  Noliko Maaseik Calzedonia Verona Ita
Sam Deroo  Calzedonia Verona Zaksa Kedzierzyn Kozle  Pol
Bram van den Dries Maliye Milli Piyango Ankara Indykpol AZS Olsztyn Pol
Igor Grobelny  Cerrad Czarni Radom Cerrad Czarni Radom  Pol
Gert van Walle  Beauvais Beauvais Fra
Jelle Ribbens  Nancy (Ligue B) Nice VB (Ligue B) Fra
Kevin Klinkenberg  Tours VB Top Volley Latina Ita 
Frank Depestele  Beauvais Volley Asse-Lennik 
Wout Wijsmans  Fenerbahce Istanbul Noliko Maaseik 
Matthias Valkiers  Palandöken Bld Erzurum (Tur) Prefaxis Menen 
   
Vrouwen   2014/15  2015/16  
Lise van Hecke  Rebecchi Piacenza Volei / Nestlé Bra
Frauke Dirickx  Rebecchi Piacenza Bursa BBSK Tur
Charlotte Leys  Atom Trefl Sopot Galatasaray Istanbul Tur
Freya Aelbrecht  Yamamay Busto Arzisio  Foppapedretti Bergamo Ita
Laura Heyrman  Liu Jo Modena Liu Jo Modena Ita
Helene Rousseaux Liu Jo Modena Igor Gorgonzola Novara Ita
Ilka van de Vyver  RC Cannes Il Bisonte Firenze Ita
Karolina Goliat  VDK Gent Risarcimento Vicenza  Ita
Dominika Sobolska Dabrowa Gornicza Metalleghe Montichiari Ita
Kaja Grobelna  Astrix Kieldrecht Allianz MTV Stuttgart Dui
Nina Coolman  SF Paris St-Cloud  SF Paris St-Cloud  Fra
Maud Catry  SF Paris St-Cloud  SF Paris St-Cloud  Fra
Aziliz Divoux  VDK Gent SF Paris St-Cloud  Fra
Els Vandesteene  Nantes VB Nantes VB Fra
Angie Bland  Nantes VB Nantes VB Fra
Liesbet Vindevoghel Montichiari  St-Raphaël Fra
Valerie Courtois  Budowlani Lodz Traint bij VDK Gent 

Coaches   2014/15 2015/16  
Stijn Morand  SF Paris St-Cloud  SF Paris St-Cloud  Fra
Jean-Pierre Staelens Istres  Istres Fra
Vital Heynen   Duitsland mannen + Bydgoszcz Duitsland mannen Dui
Jan de Brandt  Vilsbiburg Hongarije vrouwen + Gent D Hon
Claudio Gewehr   Narbonne Talentteam jongens Ned Ned
Julien van de Vyver Topsportschool Talentteam meisjes Ned Ned
Christophe George US Amsterdam (Topdivisie) US Amsterdam (Topdivisie) Ned
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Onze Belgen in het buitenland

Lise van Hecke heeft haar eerste 
prijs met haar nieuwe team Molica 
Osasco in Brazilië te pakken.
Vooruitlopend op de competitie, die 
pas 10 november start, werd een 
kampioenschap van de provincie 
Paulista gespeeld. Molico kwam 
in de finale en speelde een heen- 
en terugwedstrijd tegen Sesi-SP.
Sesi SP - Molico Osasco 1-3 
(12-25, 25-20, 21-25, 20-25). 
Molico Osasco - Sesi SP 
3-0 (25-16, 25-18, 25-20).
Lise stond in beide wedstrijden niet 
in de basis, maar maakte wel twee 
punten als invalster in partij twee.
De ploeg die inmiddels de naam 
Vôlei Nestlé draagt, herbergt een 
vijftal Braziliaanse internationals.
Naast Lise van Hecke is de Cubaanse 
aanvalster Kenia Carcaces-Opon 
de tweede buitenlandse speelster.

Buitenlandse competities

In vrijwel alle Europese landen is 
inmiddels de competitie begonnen.
Het meest uitspringende resultaat 
van de laatste week kwam op naam 
van Gert van Walle. De linkshandige 
opposite van het Franse Beauvais 
behaalde in de wedstrijd tegen 
Montpellier een uitzonderlijk hoog 
aanvalspercentage van bijna 74%. 
Op 19 aanvalspogingen scoorde 
hij 14 punten. Bovendien nog 4 
bloks en 3 aces, in totaal 21 punten.
Ook opvallend waren de 14 punten 
die Liesbet Vindevoghel scoorde 
bij haar nieuwe club St-Raphaël. 
Liesbet heeft op het nippertje een 
overstap kunnen maken naar de 
Franse competitie en speelt nu voor 
het dertiende jaar in het buitenland.

Supercups

De Italiaanse Supercup mannen 
is gewonnen door DHL Modena. 
Kampioen Diatec Trento werd na een 
marathonpartij met 3-2 (35-37, 25-
23, 23-25, 25-23, 15-11) verslagen.
De eerste set was een heuse 
thriller die 41 minuten duurde. 
Onze landgenoot Simon van de 
Voorde, die bij Trento debuteerde, 
begon in de basis maar kwam in het 
stuk bijna niet voor (slechts 1 blok en 
1 aanvalspunt in de gehele wedstrijd). 
Halverwege de tweede set werd hij 

gewisseld voor Daniele Mazzone. 
Bij Trento ging bijna alles over de 
Servische Griek opposite Mitar 
Djuric (29 punten) en de Russische 
Italiaan Oleg Antonov (21 punten). 
Bij Modena stonden twee 
Braziliaanse internationals op het 
terrein, spelverdeler Bruno Rezende 
en middenman Lucas Saatkamp. 
Bruno zorgde er voor dat bij Modena 
de punten meer onderling werden 

verdeeld. Milos Nikic (ex-Roeselare) 
en Earvin Ngapeth elk 16 punten, 
Saatkamp 17 punten en tot MVP 
gekozen opposite Luca Vettori met 
30 punten waren de andere scorers.
Voor de eerste keer in de Italiaanse 
competitie werd gewerkt met het 
“Video Check System”, waarbij 
in totaal 26 Tv-camera’s (klein en 
groot) in de hal waren opgesteld.
Dat het volleybal in Italië nog altijd leeft, 
bleek uit het feit dat de hal PalaPanini 
in Modena volledig uitverkocht 
was met bijna 5000 toeschouwers, 
met een recette van 80.480 euro.
En dan te bedenken dat men 
voor de duurste plaats 100 euro 
moest neertellen. Maar er waren 
ook staanplaatsen voor 12 euro.

Italiaanse Supercup bij de vrouwen
Helene Rousseaux heeft met haar 
nieuwe club Novara de Italiaanse 
Supercup op een haar na gewonnen. 
Kampioen Caselmaggiore was 
met 3-2 nipt te sterk (17-25, 
25-22, 25-23, 20-25, 17-15). 

Helene stond niet in de basis, kwam 
wel in, maar maakte geen punt.

In Nederland won Abiant Lycurgus uit 
Groningen bij de mannen voor de eerste 
keer in de geschiedenis de Supercup. 
Kampioen Landstede Zwolle werd met 
3-0 (25-16, 25-17, 25-19) verslagen.
Bij de vrouwen verlengde VC Sneek 
haar greep op de Supercup. Het 
werd 3-2 tegen Sliedrecht Sport.

Bij de vrouwen in Turkije won 
kampioen en bekerhouder Fenerbahce 
de Supercup tegen Vakifbank met 
3-2 (25-20, 19-25, 17-25, 25-14, 15-
8). Beide teams komen uit Istanbul, 
maar er werd gespeeld in Ankara. 
Bij Vakifbank was de Nederlandse Anne 
Buijs (ex-Kieldrecht) topscoorster 
met 15 punten, maar bij Fenerbahce 
was de Zuid-Koreaanse Yeon-Koung 
Kim de grote heldin met 31 punten.

Bij de mannen in Turkije kreeg 
kampioen Arkas Izmir een flinke 
opdoffer te verwerken. In Bursa liep 
rivaal Halkbank Ankara de ploeg van 
coach Glenn Hoag volledig onder 
de voet 3-0 (27-17, 25-17, 25-16).
Uitblinker bij Halkbank was de Franse 
middenman Kevin Le Roux (2.08), 
die door zijn coach Lorenzo Bernardi 
bij de club de rol van hoofdaanvaller 
heeft gekregen. Hij scoorde 13 
punten, waaronder 4 bloks. Ook de 
Nederlander Dick Kooy was op dreef 
met 11 punten, 67% in de aanval.
Bij Arkas speelde de Fransman 
Rouzier een slechte wedstrijd, 
39% in de aanval en was de 
Braziliaan João Paulo Bravo 
(ex-Maaseik) als libero ingezet. 

Bij de vrouwen in Polen werd zoals 
verwacht de Supercup eenvoudig 
gewonnen door kampioen Chemik 
Police. Bekerhouder Atom Trefl Sopot, 
ex-club van Charlotte Leys, werd met 
3-0 (25-19, 25-20, 25-15) verslagen.

Bij de mannen in Polen een kleine 
verrassing. Daar won de Italiaanse 
coach Andrea Anastasi met zijn 
team Trefl Gdansk de Supercup van 
kampioen Resovia Rzeszow met 3-2 
(25-23, 25-18, 23-25, 22-25, 15-12). 

Tekst: Fernand Walder en Willem 
Bekebrede
Foto’s: CEV, tvf.org.tr  

Le Roux, MVP 
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Hoe zou het zijn met…

Erik Bockstael

Een emotioneel levensverhaal

Erik Bockstael, 1.80m groot,  een getogen Aalstenaar 

nu wonend in Lede, heeft in zijn vorig leven ‘hoogten en 

laagten’ meegemaakt... een mengelmoes van emoties! 

Volleybal is en blijft zijn passie, les geven als leraar 

lichamelijke opvoeding zijn onderbouwde job.

Een emotioneel ‘Levensverhaal’ met vallen en opstaan, genieten 

en verteren, en met opbouwende hulp van het thuisfront. 

Kortom: een beklijvend gesprek met onze praatgast.
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“Het sportieve zat in mij”

Je eerste volleymicrobe bij 
Kruikenburg, gevolgd door 
atletiek?
Erik Bockstael: “Het sportieve dat 
in mij zat en nog steeds zit, kreeg 
ik van mijn ouders. Zij waren heel 
gedreven, maar ze zijn spijtig 
genoeg beiden vroeg overleden. 
Mijn eerste volleybalmicrobe kwam 
bij Kruikenburg Ternat. Ons gezin 
verhuisde nogal snel naar Aalst. 
Ik was 12 jaar, maar vond daar 

niet onmiddellijk een volleybalclub. 
Daarom koos ik voor atletiek bij 
Eendracht Aalst. Gezien mijn 
lichaamsbouw, lag me dit vrij goed. 
Mijn lichaamsbouw? Als je mij goed 
bekijkt dan zie je snel dat ik niet zo’n 
groot atletisch type ben maar eerder 
gebouwd ben voor lange afstanden.
Toch koos ik nogal snel terug voor 
volleybal omdat een ploegsport mij 
meer aansprak dan individuele sport. 
Ik verkaste eerst naar Aalst, dan naar 
Lebbeke en kwam dan terug terecht 
bij mijn thuisbasis Kruikenburg. Daar 

heerste een familiale sfeer. 
Ik kreeg de kans om met 
Herman en Jan De Brandt, 
Emile Rousseaux en anderen 
mee te spelen en op stage 
te gaan. Een topspeler was 
ik zeker en vast niet, maar ik 
had wel ambitie als trainer. 

Ik had het grote geluk dat 
Fernand Walder daar trainer 
was en er reservewedstrijden 
waren in ereklasse. 
Waarom? Fernand wist dat 
ik trainersambities had! Ik 
kreeg van hem enorm veel 
raad en het geheel bracht 
mij enorm veel bij. Fernand 
was voor mij de eerste pilaar 
van mijn trainersloopbaan.
Als je nu beseft welke 
topspelers en -trainers er 
uit Kruikenburg Ternat zijn 
voortgekomen: de broers De 
Brandt, Emile Rousseaux, 
Dominique Baeyens,... 
allemaal topspelers en 
-trainers, een echt unicum!”

Loftrompet voor 
Kruikenburg en een 

trainersloopbaan
 
Je bespeelt hier de loftrompet 
voor Kruikenburg. Na 
tientallen jaren ga je daar 
nog steeds in op?
“Om eerlijk te zijn … ja! Ik 
vind dit nog altijd de topploeg 
van toen. Onlangs was ik 
daar om een clinic van Emile 
Rousseaux te volgen. De 
sfeer, de sporthal en het 
geheel is nog steeds zoals 
de ‘tijd van toen’ en dit deed 
mijn mooie herinneringen 
sterk opflakkeren. 

Mijn ambitie was trainer worden in de 
hoogste reeks. Dat is me gelukt. Ik ben 
zelfs landskampioen geworden met 
de vrouwenploeg van Tongeren. Mijn 
ambitie en streven is dus echt gelukt.

Na Kruikenburg kreeg ik de kans om 
assistent-trainer te worden bij Yurek 
Strumilo in Torhout. Na die periode 
ben ik via Bart Wuyts bij Hemiksem 
terecht gekomen. Hemiksem is één 
van de drie ploegen die ik nooit zal 
vergeten. Ik was daar vier jaar trainer: 
de sfeer in de club, de spelers, de 

Erik Bockstael
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ganse entourage,... waren subliem. Ik 
was toen ook de jongste trainer op dat 
niveau. Deze periode werd gekenmerkt 
door enorme kameraadschap en 
prima resultaten. Na twee jaar hard 
werken speelden we kampioen in 
eerste nationale. Vervolgens volgden 
nog 2 jaren in eredivisie met twee 
play-off plaatsen. Vier toffe jaren!” 

Zoon Emile als 12-jarige in 
2000 overleden

“De tweede ploeg die enorm 
veel aandacht van mij krijgt, is 
de toenmalige eredivisieploeg 
van de vrouwen bij Temse.
In het jaar 2000 veranderde mijn leven 
volledig. Na één jaar Temse is onze 
zoon, Emile, plotseling overleden. 
Op enkele dagen tijd stierf hij aan de 
gevolgen van een hersentumor. Dit 
had een enorme impact op mij en mijn 
gezin. Heel emotioneel! De volledige 
club heeft mij en mijn gezin enorm 
goed opgevangen, zowel bestuur als 
speelsters en supporters. Dat vergeet 
je nooit! De steun die wij kregen 
van Temse was hartverwarmend.”

Emile als 12-jarige overleden in 
2000. De emotionele gevolgen voor 

de ouders?
“Een ongelooflijke dreun voor 
ons gezin. Mijn vrouw Chris heeft 
jaren - en nu nog steeds -  enorme 
emotionele problemen gehad. Zijn 
broer Stéphane was één jaar jonger en 
maakte ook een zware periode door.
Dat blijft heel ons leven verder 
meespelen. Alles is anders! Als 
je hier in ons huis rondkijkt, zie je 
overal foto’s van Emile. Hij is nog 
steeds een deel van ons gezin. 
Hem loslaten is een onmogelijke 
vraag, het zal ons nooit lukken.” 

“Genieten”

“Het is niet eenvoudig, maar we 
moeten verder. Opgeven is geen 
werkwoord. Bij veel zaken in ons leven 
krijg je een andere ingesteldheid, 
relativeer je meer. Een invalshoek die 
ik vroeger niet had. Door de ambitie 
en drang naar succes vergat ik soms 
de andere belangrijke waarden in 
mijn leven. Ik weet nog dat mijn zoon 
Emile vroeg: “Papa wanneer ben je 
nog eens thuis?” Wat je mist, is er 
geweest! Mijn zonen speelden vroeger 
samen basket. Door het tijdsgebrek 
zag ik maar enkele wedstrijden. 
Daar heb ik nu erg veel spijt van. 

Daarom besloten we, enkele jaren na 
het overlijden van Emile, een nieuwe 
zonneschijn in ons leven te brengen. 
In 2003 werd ons dochtertje, Amélie 
geboren. Als jongste telg van het gezin 
brengt zij nieuw leven in huis. Naast 
het volleybal probeer ik genoeg tijd 
vrij te maken voor mijn gezin. Geniet 
… want het kan snel veranderen!

De derde pijler in mijn trainerscarrière 
is de vrouwenploeg van Tongeren. 
Tijdens mijn carrière kreeg ik steeds de 
appreciatie van Guy Bierwaerts. Guy 
was de manager van Tongeren, maar 
overleed jammer genoeg in 2005. 
Het jaar daarop kreeg ik de kans om 
in Tongeren trainer-coach te worden 
via Josée (echtgenote van Guy) en 
het bestuur. In deze Limburgse club 
voelde ik mij meteen thuis. Ik heb 
daar een fantastisch jaar gehad.
Samen met de topspeelsters en 
de professionele omkadering 
werden we landskampioen. 
Bovendien speelde ik voor het eerst 
Europese wedstrijden. Sportief en 
professioneel gezien was Tongeren 
voor mij een onvergetelijke ervaring.”

Het thuisfront

“Ik ben mijn vrouw en kinderen 
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Steekkaart: Erik Bockstael

Volleybal’loopbaan’ als speler
Kruikenburg  Ternat,  Kuklos Aalst, Lebbeke

Hobby’s
*Atletiek : Afstandslopen
*Reizen : Zomer : Italië : actieve  vakanties !!!
                                                  Oostenrijk :  bergwandelingen 
                                    Winter : Skiën  Oostenrijk - Frankrijk

Volleybal’loopbaan’ als trainer – coach:
*  Drie jaar genomineerd bij “ Coach van het jaar. “
*  Nominatie bij “ Oost-Vlaamse sportfiguur van het jaar.”
*  Actief in de trainersfederatie.

       
  Zwijnaarde  Vrouwen Prov. 
1986 -1988 Vc Vosselare  Mannen  1ste prov. / Div.
1989 -1990 Saxon  Torhout     Mannen  Ere - divisie
1990 -1994 Hemix  Hemiksem Mannen  2 jaar  1ste Nat.-2 jaar Ere-
div.   
1994 -1995 Maldegem  Mannen  1ste  Nationale
1995 -1998 O. Leefdaal  Mannen  1ste  divisie
1998 -1999 VDK   Gent  Vrouwen Ere - divisie
1999 -2003 Bell’s  Temse  Vrouwen Ere - divisie
2003 -2004 R.Michelbeke  Mannen  1ste divisie
2004 -2006 VC  Oudegem  Vrouwen 1ste   divisie
2006 -2007 Datovoc   Tongeren Vrouwen Ere - divisie
2007 -2008 Soncotra   Avelgem Vrouwen 1ste divisie
2008 -2010 R.  Wetteren    Vrouwen 1ste divisie
2010 -2011 Duvel Puurs + Steenhuize Mannen/Vrouwen  Liga  A- Prov.
2011 -2012 Guibertin  Mannen  Liga  A
2013 -2014 Meerbeke  Vrouwen 2de  divisie
2014 -2016 Forza  Oudenaarde Vrouwen Liga  B

dankbaar. Ze hebben mij nooit tegen 
gehouden of gevraagd om eens thuis 
te blijven. De volleybal eist veel tijd, 
maar ik kreeg van hen alle kansen. 
Mijn echtgenote Chris Peckstadt is 
gelukkig thuis in de sportwereld. Ze 
speelde in eerste nationale handbal. 
Bijgevolg kon ze begrip opbrengen 
voor de vele uren op de volleybal.
Mijn vrouw was de 
steunpilaar van ons gezin.

Mijn zoon Stéphane (25) speelde 
jammer genoeg nooit volleybal. Hij 
zocht zijn uitdaging in basketbal en 
atletiek. Na zijn universitaire studies 
belande Stéphane in de filmwereld. 
Hij werkte mee aan onder andere: 
‘The Broken Circle Breakdown’, 
‘Code 37’ en ‘In Vlaamse velden’. 
Nu is hij werkzaam als Sales 
Representative bij Nexans Euromold.

Mijn dochter Amélie heeft eerst 
topsport turnen gedaan. Nu speelt ze 
al enkele weken volleybal bij 
Dynaco Lede onder leiding 
van Vanja Ivanova. Ze zit 
in haar 1ste jaar Latijn.”

Volleyballoopbaan 
als trainer

“Mijn sterkste punten 
als trainer? Da’s moeilijk 
te zeggen. Ik denk dat 
anderen daar beter kunnen 
over oordelen. Wat ik wel 
belangrijk vind, is dat je 
een tomeloze inzet moet 
hebben, een mentaliteit 
van gedrevenheid, van 
motivatie, van passie. Ik 
vind ook dat je correct moet 
zijn tegenover iedereen. 
Ik probeer altijd een 
openheid te bewaren en 
vlot te communiceren. Het 
vertrouwen dat je krijgt mag 
je nooit beschamen. Zo 
kom je het verste als trainer. 
Een sterk punt zijn mijn 
trainingen. De oefenstof die 
je geeft, moet gevarieerd 
zijn. Een goed opgebouwde 
training moet doordacht en 
intensief zijn. Ik probeer 
zeker het maximum uit 
de ganse ploeg te halen.

Ik kan terugkijken op heel 
mooie tijden, maar nog 
steeds beleef ik veel plezier 

Erik Bockstael

aan het volleybal. Anders hou je het 
niet vol. Ik heb enorm toffe mensen 
ontmoet en heb veel aan volleybal 
te danken. Ik ben dankbaar voor de 
kansen die ik kreeg. Zo kon ik als 
leerkracht L.O. rekenen op de steun 
van mijn school, Sint-Maarteninstituut 
(Aalst) met als directrice Christine 
Hoogewys (ex-volleybalster).

Ik heb de optie genomen om 
altijd te blijven les geven. Ik ben 
geen avonturier! Zekerheid is 
belangrijk voor mij en mijn gezin.
Nu ben ik nog steeds trainer bij de 
vrouwen van Forza Oudenaarde 
(Liga B). Oudenaarde is een goed 
gestructureerde ploeg met een toffe 
, getalenteerde speelstersgroep. 
Ik ben zeker nog niet uitgeblust. 
Aan stoppen denk ik nog niet.”

Wie was de meest beklijvende 
mannelijke volleyballer in uw ogen?
“Bij de mannen denk ik voornamelijk 

aan twee kerels: Jan De Brandt en 
Emile Rousseaux. Ik ken ze vanaf het 
begin van mijn volleybalcarrière. Hoe 
gedreven ze waren als topspelers; 
dat maakte indruk op mij. Ik ben ze 
blijven volgen jaar na jaar. Ze zijn 
als trainers nog steeds toppers, altijd 
bezig met hun visie op volleybal.”

Welke volleybalster heeft de meeste 
indruk op jou gemaakt?
“Met alle speelsters had ik een goede 
band en kreeg ik veel voldoening. 
Eén eruit halen is niet zo makkelijk, 
maar ik denk aan Christine Hoorens. 
Bij Temse heb ik haar vier jaar 
getraind. Ik leerde haar heel goed 
kennen en ze heeft bij mij indruk 
gemaakt, ook op het menselijk vlak. 
Daarom is ze voor mij belangrijk.”

Tekst: Dany De Vriese
Foto’s: documentatie Erik 
Bockstael
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Club in de Kijker

Situering van de vereniging

“Wij richten ons zowel op meisjes 
als jongens, daar wij ook bij de 
senioren in beide categorieën 
werken. We willen ook de kans 
geven aan iedereen om te kunnen 
volleyballen in Beerse, zodat ze daar 
niet speciaal voor naar een andere 
gemeente moeten gaan,” vindt hij.
Door de samenwerking met de andere 
drie clubs in onze regio, kan men elk 

BVMV Beerse

“Talentrijke jeugd in de 
regio houden”

Volleybalclub Beerse uit de Noorderkempen wou zeer graag 

haar vereniging voorstellen als dynamische club in hun regio. Het 

verkregen label van het jeugdsportfonds 2014 was een extra stimulans.

Voorzitter Levi Meskens dook dan ook snel in zijn 

pen en wierp een blik terug maar vooral vooruit.

kind spelplezier geven op elk gewenst 
niveau. Gedreven en ambities en talent, 
dan voorziet de club extra trainingen 

en spelmogelijkheid in de provinciale 
ploeg. Kiest het kind meer voor 

spelplezier dan komt het in een ploeg 
terecht binnen hun eigen gemeente 
met de vriendjes/vriendinnetjes.  

“Door het feit dat we samenwerken 
met Vosselaar Liga B hebben wij de 
kans om onze jongens met ambitie 
en talent te laten doorstromen naar 
de Liga, met onze divisieploeg als 
wipplank. Bij de vrouwen is onze 
divisieploeg binnen onze club, 
de wipplank voor de speelsters 
naar liga B of A hier in de regio.”

“Wij organiseren ook heel wat 
activiteiten zoals spaghettidag, quiz, 
beachtoernooi, intern beachtoernooi, 
... op die manier zien we elkaar niet 
alleen tijdens het volleyballen. Wij 
spreiden deze over het hele jaar en 
door het verantwoordelijk stellen van 
elke ploeg voor één activiteit, zorgen 
we ervoor dat iedereen een steentje 
bijdraagt en dat alle “werkdruk” 
verspreid is over de verschillende 
leden. Vroeger werd bijna alles 

‘Door elke ploeg verantwoordelijk te stellen van één 
activiteit is er een ontlading bij het bestuur. Zo kan zij 

meer werk maken van innovaties binnen de club.’
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gedragen door een kleine groep, maar 
nu met het jongere bestuur  en het feit 
dat de ploegen mee verantwoordelijk 
worden gesteld, voelen wij als 
bestuursleden een enorme ontlading, 
zodat we nu werk kunnen maken 
van nieuwigheden binnen de club...”

Plaats in de regio

Sinds 2010 werken wij met de 
volleybalclubs uit Merksplas, 
Vosselaar en Vlimmeren samen 
met de jeugdploegen. Daarvoor 
had Beerse het moeilijk om elke 
jeugdspeler een ploeg aan te bieden. 
Door  middel van een intense 
samenwerking wil men iedereen aan 
het volleyballen krijgen en houden.

Zo wil men bereiken dat jongeren op 
hun eigen niveau kunnen spelen. ‘Al te 
vaak moeten kinderen samenspelen 
met verschillende niveaus. Door 
samen te werken kunnen kinderen in 
een ploeg spelen met hetzelfde niveau, 
waardoor minder kinderen afhaken.’
Ervaring van trainers delen is een 
extra surplus. De verschillende clubs 
hebben trainers met veel ervaring 
en die wil men aanwenden om de 
jeugdtrainers goed te begeleiden.
 ‘Via het project wil men ook de 
naamsbekendheid vergroten bij 

de jeugd van de vier  gemeentes, 
zodat we terug een grote 
instroom krijgen bij de jongste 
jeugd en kunnen verder bouwen.’
Als extra bereiken we dat de 
talentenbegeleiding extra initiatieven 
heeft om talentvolle jeugd in de 
regio te houden en hun meer kansen 
te geeft binnen de eigen werking.

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?
“Wij hebben een jeugdcoördinator die 

zich sinds dit seizoen volledig focust 
op zijn rol van jeugdcoördinator. Hij 
heeft 2 mensen in zijn werkgroep, 
waarvan één persoon de technische 
opvolging doet en de andere die 
mee werkt aan het organisatorische.
De kinderen komen binnen via 
onze bewegingsschool. Vanaf dan 
doorlopen zij alle leeftijdsgroepen om 
zo naar de senioren toe te groeien 
en hopelijk tot de eerste ploegen. 
Per leeftijdscategorie hebben wij 
doelstellingen voor de trainers en 
begeleiden wij hen om die te bereiken. 
Nu, met de nieuwe werkgroep 
JEUGD kunnen wij hen veel meer 
begeleiden en ondersteunen.”

Wat willen jullie bereiken als 
vereniging op sportief vlak?
“Wij willen iedereen aan het 
volleyballen hebben en op elk niveau 
iets aanbieden. Zowel bij onze 
mannen als bij onze vrouwen hebben 
we dezelfde structuur: eerste ploegen 
in divisie, ploegen in provinciaal en 
ploegen in de gewestelijke reeksen.

Het opzet van onze eerste ploegen is 
om in eerste divisie de kans te geven 
aan jeugd uit onze opleiding en dit lukt 
wonderwel goed. We leggen als club 
niet de verplichting op om kampioen te 
spelen, want wij vrezen dan dat onze 
eigen jeugd  te weinig speelkansen 
zal krijgen. Maar indien we met eigen 
jeugd de kans krijgen om een stapje 
te zetten, waarom niet natuurlijk. 
Structureel kunnen wij dit aan als club.
Ook op recreatief vlak, één keer in 
de week spelen OF trainen, willen 
wij kansen bieden aan de inwoners 
van Beerse. Zo hebben wij bij de 
recreatieven zowel bij mannen als bij 

de vrouwen een ploeg in de hoogste 
reeks en een ploeg in de laagste 
reeks. Dus hier kan ieder op zijn 
niveau spelen, zodat de spelvreugde 
nog steeds blijft primeren.”

Maatschappelijk gegeven: zoveel 
prikkels voor de jeugd. Hoe gaan 

jullie daar mee om?

“Als club hebben wij gemerkt dat er 
jongeren heel veel keuzes hebben om 
hun vrije tijd in te vullen. Wij zelf zijn 
ook in de fout gegaan door daar niet 
op te reageren en “nieuwigheden” 
te lanceren binnen onze gemeente/
scholen. Sinds drie jaar zijn wij 
heel intensief bezig met onze 
bewegingsschool en deelnames aan 
de sportsnack . Door meer tijd en 

‘Sinds de deelname 
aan ‘Sporten als 

naschoolse opvang’, is 
het aantal leden in de 

bewegingsschool enorm 
gestegen, ook in de 
reeksen daarboven!’

‘Ik speel graag volley omdat 
ik graag sportief bezig ben en al 
mijn vriendinnen volleyballen.’
‘Beerse is hier de beste club en 
heeft de beste trainers!
‘Het leukste is dat wij zeer toffe 
trainsters hebben: Tinne en Nele ’
‘Mijn cadettentrainers zijn de 
tofste! Ze leren me superveel bij ‘

’Mijn favoriet is Noor van onze 
ploeg!’ 

‘Mijn grote droom 
dat ik later 
volleykampioen 
word..’  

Nanon,  10 jaar                             

‘Ik speel volleybal omdat het 
heel tof is; 
Ik speel bij BVMV omdat het een 
leuke club is.’ 
‘Het leukste is gewoon het 
volleyballen.’

Onze trainster Nele vind ik 
de leukste zij is ook mijn 
volleyfavoriet!’
   
‘Ik wil echt 
wel ooit eens 
wereldkampioen 
worden!!!!!’

Quinten,  10 jaar                       

‘Ik speel volleybal omdat ik 
het zeer leuk vind.’
‘Ik speel hier in Beerse omdat de 
trainers tof zijn.’ 
‘In onze club hebben we echt 
leuke ballen en dat is zeer 
plezant.’ 
‘De leukste van de club zijn mijn 
vrienden.’ 

‘Mijn echte favorieten zijn de 
trainster Nele en 
Tinne.’.

 ‘Mijn superdroom is 
de beste te zijn!!’ 

Lana,  10 jaar                 

Club in de Kijker: BVMV Beerse
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geld te steken in de 
instroom onderaan 
de piramide van de 
club merken wij een 
stijging qua aantallen. 
Na drie jaar, toen we 
geen leden hadden in 
de bewegingsschool, 
hebben wij nu 
zestig enthousiaste 
deelnemers. Ook in 
de reeksen daarboven 
zien we een stijging 
van nieuwe leden, 
wat maakt dat wij nu 
voor seizoen 2015-
2016 merken dat we 
te weinig ploegen 
hebben ingeschreven. 
Momenteel zijn wij volop bezig om 
ook een nieuwe impuls te krijgen bij 
de recreatieve ploegen (GERVOTT) 
om daar terug een stijging te krijgen 
qua aantallen. Maar ook daar speelt 
het teveel aan keuzes mee in de 
stagnering van het aantal leden.”

Mogelijke nieuwe impulsen in de 
clubwerking

Heeft men volleybal als aanbod in 
de naschoolse opvang?
“Beerse neemt deel aan het project 
‘Sportsnack’ dat de gemeente 
organiseert en ziet hierdoor haar 
ledenaantal enorm groeien!”

Heeft de club een 
“Randstadtrainer”?
“Voor de naschoolse activiteiten 
hebben we wel een zorg 
voor continue begeleiding. 
Wij hebben geen problemen voor 
jonge jeugdtrainers. Zo hebben we 
dit jaar elf nieuwe jeugdtrainers/
jeugdbegeleiders, wat het leuk maakt 
voor iedereen en niemand overbelast 
geraakt. Wij blijven vragen vanaf de 
U17 om mee te begeleiden bij de 
jeugdtrainingen en bewegingsschool, 
wat maakt dat de stap naar training 
geven zelf dan ook kleiner wordt.”

Vragen jullie de correcte prijs voor 
jullie product?
“Wij vragen volgens ons een correcte 
prijs aan onze leden, omdat wij vinden 
dat de inkomsten van de club niet 
alleen via lidgelden moeten komen. 
Wij vinden dat onze leden zich ook 
moeten engageren binnen de werking 
van de club en dat uit zich ook op het 
vlak van ondersteunen van acties.
Op deze manier kunnen wij het 

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)

lidgeld op hetzelfde peil houden 
en moeten wij deze niet verhogen 
om alles rond te krijgen. Eens dat 
onze leden er dit niet meer over 
hebben, dan zullen wij genoodzaakt 
zijn om ons lidgeld te verhogen. 
Wij zorgen er elk jaar voor dat al onze 
ploegen in perfecte omstandigheden 
kunnen trainen/spelen, wij 
ondersteunen als club elk initiatief dat 
komt vanuit onze leden en wij steken 
de laatste jaren terug enorm veel tijd 
in ledenwerving en in opleiding van de 
jeugd, waardoor een stijging van het 
lidgeld misschien wel gerechtvaardigd 
is, maar momenteel door het 
engagement dat we zien bij onze 

Het lidgeld in de Vlaamse sportclubs

is bijna symbolisch voor het aanbod dat er tegenover 
staat. Zeker in vergelijking met Nederland.

Waarom is dit?
- Zijn we wel voldoende fier op het aanbod dat de club 
aanbiedt aan haar leden?
- Of is de kwaliteit qua begeleiding niet zoals het hoort?

We zien wel dat clubs met een lidgeld van 250euro en 
meer, heel veel leden hebben...

leden moeten wij dit niet 
doen. Het kost ook tijd 
en moeite om dat aan 
onze leden duidelijk 
te maken, maar dit 
werpt zijn vruchten af.”

Dé droom

“We hebben 
verschillende grote 
dromen. Eerst er vooral 
een grote instroom als 
basis voor onze werking 
is onze uitdaging.
Wij willen ook de 
komende jaren met 
onze eigen jeugd in 
onze eerste ploegen 

spelen. maar ook in de lagere 
ploegen gaat de jeugd de fakkel 
moeten overnemen van de ouderen.
Wij willen al jaren een eigen cafetaria 
om zo een echte clubsfeer en een 
echt clublokaal te hebben. Maar de 
verwezenlijking van deze droom komt 
steeds dichter en dichter, want in 2017 
wordt er op de kleedkamers bij ons 
een tweede cafetaria gebouwd, dat 
wij als clublokaal kunnen gebruiken.”

Tekst verzameld door Luc De 
Leenheer
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SmashVolley

SmashVolley

Willen jullie graag wat  meer  informatie  krijgen over SmashVolley, de vervanger van netbal op school 
en een variatie op het volleybal. Het is leuker, actiever en sportspecifieker dan netbal. Iedereen kan 
het op zijn of haar eigen niveau spelen. SmashVolley wordt  met  een laag net gespeeld en de bal 
mag 1 maal botsen. De nadruk van SmashVolley ligt op de aanval, het meest spectaculaire onderdeel 
van het volleybal. Een filmpje met instructies kan je terugvinden op deze link:

SmashVolley - The movie

In dit filmpje worden de verschillende 
levels met hun variaties aan de hand van 
beeldmateriaal duidelijk uitgelegd. Naast 
deze instructievideo is er zopas ook een 
e-book uitgekomen, dat in de iTunes Store 
kan gedownload worden. Ook hier worden 
de verschillende levels duidelijk beschreven 
met extra tips. Het e-book is voorlopig enkel 
beschikbaar voor een iPhone of iPad. U kan 
het boek hieronder downloaden.
Met al deze informatie  ben je misschien 
bereid om SmashVolley mee te promoten of 
misschien zelfs eens uit te proberen! 

Ook Red Dragon Pieter Verhees heeft zijn enthousiasme voor SmashVolley reeds getoond tijdens 
een initiatie op een lagere school. Hij wist ons te vertellen dat SmashVolley echt wel leuk is voor 
kinderen.
Voor meer info kan je steeds bij ons terecht! 

Contact:
Wim.Backaert@volleyvvb.be

Stefaan.Debrabandere@volleyvvb.be

Download hier het e-book gratis!
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