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Afgang?

Wat een volleybalzomer voor onze nationale ploegen !
Plots werd volley een hype in dit landje van Rode 
Voetbalduivels.
Mensen, die je er nooit zou van verdacht hebben dat ze 
ooit naar een volleymatch – laat staan: een vrouwenmatch 
– keken, spraken je enthousiast aan om te zeggen hoe 
ze genoten hadden. En dat ze een volgende keer zeker 
opnieuw zouden kijken.
Drie tv-stations, een pak fotografen en tientallen 
supporters stonden de Yellow Tigers op te wachten toen 
ze – fier met de bronzen medaille om de hals – in de 
aankomsthal van Zaventem met meestal nog kleine 
oogjes toekwamen. Interviews, fotosessies, optredens in 
drie verschillende nationale tv-programma’s waren hun 
deel. De media blokletterden het op hun frontpagina. Dit 
was niet zo maar een goed resultaat. Dit was nationaal 
nieuws! Zelfs internationaal nieuws. Want de Yellow Tigers 
maakten overal vrienden door hun enthousiaste manier 
van spelen, door de spelvreugde die van hun gelaat te 
lezen viel, door de uitzonderlijke kameraadschap binnen 
deze groep zonder enige zweem van jaloezie. En wat 
een intense, niet gespeelde vreugde bij bondscoach Gert 
Vande Broek na het historische succes van zijn nationale 
vrouwenploeg. Hij had er vele jaren voor gevochten, 
zware kritiek ondergaan, maar hij had doorgedreven met 
een vaste kern van speelsters, die er ook in geloofden. 
En – laat het ons niet vergeten – die een stevige basis 
hadden meegekregen met de steun van de VVB. Het 
feit dat tien op twaalf basisspeelsters in het buitenland 
profspeelsters zijn, bewijst de internationale erkenning 
van hun talent.
Toen de Red Dragons in Kopenhagen naar het vliegtuig 
richting Zaventem moesten, gingen ze onder het bordje 
‘Afgang’ door. En dat was het helemaal niet op het EK 
in Denemarken, het betekende gewoon het Deens 
voor ‘vertrek’. Net als de vrouwen hadden zij voor 
onwaarschijnlijk stuntwerk gezorgd door volleyreus Italië 
te verslaan en bijna hadden ook zij dat andere volleyland 
Servië opzij kunnen zetten. Het gebeurde nét niet, maar 
bondscoach Dominique Baeyens mocht terecht fier 
zijn op hetgeen zijn ploeg deze zomer bereikt had: EK-
kwalificatie, 14 op 14 in de European League en bij de 
top-8 van Europa. ‘Opdracht vervuld,’ klonk het enkele 
dagen na de nazinderende uitschakeling door Servië.
En nu? Uitdagingen bij de vleet. Vooral voor de federatie: 
hoe gebruik maken van deze ‘hype’ om jongeren aan 
te zetten om voor volley te kiezen? 
Welke sponsors willen ook enthousiaste 
‘winners’ zijn? En voor de spelers: op 
naar het WK of naar de Olympische 
Spelen? Het volleybal was de voorbije 
maand alleszins al de grote winnaar!

Marcel Coppens
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3 september:
De Yellow Tigers maken hun 
opwachting in café Corsari. 
“De tweede ronde halen op het 
EK,” is de teneur. Onze meisjes 
blijken welbespraakt te zijn…

4 september:
De terugkeer uit café Corsari blijkt 
voor kleine oogjes gezorgd te 
hebben. Sommigen deden om half 
twee ’s nachts nog gauw hun strijk… 
Als dat maar een goed teken is !
Aankomst in het prachtige hotel 
Mövenpick in een voorstadje van 
Zürich, op zo’n twintig minuten rijden 
van het immense Hallenstadion.
De verantwoordelijke van de zaal 
zit met de handen in het haar. Pure 
chaos. Als dit maar tijdig in orde komt. 
Aanvoerster Charlotte Leys blijkt een 
uitstekende leider van de groep te zijn. 
“Mijn verantwoordelijkheid opnemen, 
maar dat is niet zo moeilijk, want alle 
meisjes die hier bij zijn, weten waarover 
het gaat en we kennen mekaar ook 
al vele jaren,” vindt ze. Charlotte is, 
samen met Frauke Dirickx, Angie 
Bland en Els Vandesteene, de enige 
die al op een derde EK aanwezig is. 
“Dan weet je wat er gaat komen: het 
terrein, de sfeer, het publiek, het hotel, 
de stress naar de wedstrijden…”

5 september:

Yellow Tigers zorgen voor historisch brons en een echte  ‘volleyhype’ in ons land

Frauke Dirickx: “Dit is een 
hoogtepunt uit mijn carrière”

Akkoord, de Yellow Tigers hadden goed gepresteerd in de voorbije maanden, 

ze hadden voor het eerst de finale van de European League gehaald, ze hadden 

zich daardoor geplaatst voor de World Grand Prix, ze plaatsten zich voor de derde 

WK-kwalificatieronde, maar wat kon je verwachten van een ploeg die op haar 

EK-parcours geconfronteerd zou worden met grootmacht Italië. Ze versloegen 

hen verdiend met hoogstaand volley. Later zou nog een andere topper Servië 

volgen en in Berlijn werd Belgische volleygeschiedenis geschreven. Voor het 

eerst stond België op een internationaal palmares bij de seniores. Geweldig!

Het verhaal van een onwaarschijnlijke tocht naar Europees brons…

Eerste training in het Hallenstadion. 
Nog steeds chaos, zo blijkt. Technici 
moeten door assistent Kris Van Snick 
vriendelijk doch dringend worden 
om even hun schroevendraaiers en 
vijzen dringend op te bergen, want 
het is training. En nee, de kuisploeg 
mag wel de tribunes doen, maar 
niet het terrein. Het stadion wordt 
verkend. Ondergetekende en VRT-
journaliste Steffy Merlevede blijken 
de enige aanwezige Belgische 
journalisten te zijn in Zürich.
Hartelijke begroeting met Jan De 
Brandt, dit seizoen full-time trainer 
van profteam Volero Zürich en 
bezitter van een fiets, waarmee hij zijn 
sportieve activiteiten kan combineren 
met tochtjes in de bergen. Hij is in 
de wolken met zijn verblijf bij deze 
club. We zullen hem tot de laatste 
dag weerzien bij de wedstrijden en/
of trainingen van de Yellow Tigers.
Ook hartelijk weerzien tussen Gert 
Vande Broek en zijn gewezen 
assistente bij Kieldrecht en de 
nationale ploeg, Svetlana Ilic, die nu 
Zwitserland (en Dynamo Moskou) 
traint. De Zwitserse bond wil zo 
snel mogelijk grootse resultaten 
voorgelegd zien. De samenwerking 
op langere termijn met Volero 
Zürich lijkt niet meer zo evident.
De nieuwe kledij voor de nationale 
ploeg blijkt niet tijdig (of toch niet 

volledig) aanwezig te zijn, tot ergernis 
van teammanager Raf Vekemans. 
Coach Vande Broek wijst er ons op 
dat het er vrijdagavond erg emotioneel 
kan aan toe gaan, mocht er verloren 
worden tegen Frankrijk. Niks van 
te merken in het spelersbusje vol 
Vlaamse en andere gezangen!

6 september:
Eindelijk de start van het EK 
tegen Frankrijk. Op dezelfde dag 
als Schotland – België en de 
Memorial Van Damme. Er wordt 
gevreesd door plaats in de media. 
Maar de steun van een 50-tal 
meegereisde supporters doet deugd. 
De eerste set wordt nog verloren 
omwille van zenuwachtigheid in de 
ploeg, maar een uitstekende Leys, 
lepe opslagen van Vandesteene, 
een opperbest ingevallen Van Hecke 
en een sterk Belgisch blok zorgen 
nog voor relatief gemakkelijke 3-1 
winst. “Wij hebben in deze groep – 
sinds de European League versterkt 
met Heyrman en Rousseaux – 
verschillende mogelijkheden om 
alles af te ronden. En diegene die 
alles gesmeerd doet lopen, is Frauke 
Dirickx, een wereldspeelster die ik 
hopelijk nog lang in de ploeg kan 
hebben,” meldt een opgeluchte Gert 
Vande Broek. Eerste opdracht vervuld.
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7 september:
Op papier de gemakkelijkste opdracht 
tegen thuisland Zwitserland. Maar de 
koeienbellen en de 5500 loeiende 
supporters in het Hallenstadion maken 
de opdracht minder gemakkelijk dan 
gedacht. Van Hecke en Aelbrecht 
duwen een Zwitserse terugkeer in de 
eerste set terug, in de tweede zullen 
een reeks van negen opslagpunten via 
Charlotte Leys en een klaar kijkende 
Heyrman al snel voor setwinst zorgen. 
Maar dan wordt het gevaarlijk als de 
Zwitserse vrouwen in de derde set 
uitlopen tot 21-17 winst, maar een 
blok van Bland, aanvallen langs Van 
Hecke (goed voor 24 punten) en de 
goed ingekomen Rousseaux doen 
de boeken dicht: 0-3 en tweede 
opdracht vervuld. “Ontspannen 
spelen en niks te verliezen tegen 
Italië,” is de teneur bij de speelsters.”

8 september:
De theorie blijkt sterker dan de praktijk. 
De aanwezigheid van Diouf, Arrighetti 
en de Bosetti’s aan de overzijde van 
het net wordt door de Yellow Tigers 
met veel respect benaderd. Met té 
veel respect, vindt coach Vande 
Broek en tijdens een ‘time out’ volgt 
een donderspeech en de vraag of ze 
soms nog tijdens de match om een 
handtekening willen gaan bedelen bij 
hun tegenstandsters. Een passage 
die gretig gebruikt wordt door andere 
media en die Vande Broek enigszins 
met rode kaken doet achter blijven. 
Maar het beoogde effect volgt wel: 
de Belgische vrouwen spelen nu 
ontspannen en geloven hoe langer 
hoe meer in hun kansen. De eerste 
set wordt nog verloren door een 
aanvallend ingestelde Belgische 
ploeg, maar Charlotte Leys speelt 
een berenwedstrijd, de verdediging 
met een schitterende Courtois 
geeft geen krimp en op bepaalde 
momenten keken de Italiaanse 
vrouwen tegen acht en zelfs tien 

punten achterstand aan. Het werd 
voor hen een 3-1 vernedering, terwijl 
de Belgische ploeg steeds meer 
werd toegejuicht door de neutrale 
Zwitserse toeschouwers. België dat 
Italië verslaat, rechtstreeks naar de 
kwartfinale doorstoot, bij de top-8 van 
Europa hoort en een dagje extra-rust 
kreeg om het in de kwartfinale op te 
nemen tegen de winnaar van Tsjechië 
– Frankrijk. Een rondedansje volgde, 
tot in de zaal kon je de douchende 
Belgische vrouwen ‘Formidable’ horen 
zingen, het busje naar het hotel leek 
wel een partybusje, maar eens daar 
aangekomen, volgde een schitterende 
professionele instelling: het EK was 
nog niet gedaan. In het hotel was er 
wél champagne… voor de Zwitserse 
ploeg, die een afscheidsfeestje gaf.
De Belgische scouters Kris Van 
Snick en Brecht Van Kerckhove 
stortten zich op documentatie over 
de Tsjechische ploeg… “Berlijn, here 
we come!” waagde Charlotte Leys.

9 september: 
Slecht bekwam haar die uitspraak. 
Een vermaning van de bondscoach, 
die het woord Berlijn gedurende twee 
dagen niet meer wilde horen, hoewel 
het één van de weinige steden in 
Europa was die hij nog nooit bezocht 
had. Alles moest geconcentreerd 
blijven op de wedstrijd tegen 
vermoedelijk Tsjechië. Nachtijver 
eindigde in een reeks videobeelden 
van de mogelijke tegenstander. 
Kine Stijn Vereecke krijgt een aantal 
kwalen en kwaaltjes te behandelen. 
Tsjechen en Serviërs beklagen 
zich over het vroege transferuur 
vanuit Schwerin naar Zürich.

10 september:
De Belgische scouters vloeken. 
Twee dagen voor niks gewerkt, want 
de Tsjechen laten het liggen tegen 
Frankrijk, hoewel ze 2-0 voor stonden 
en vier matchballen lieten liggen. 

Maar de sterke 
Franse sterspeelster 
Bauer zorgt voor 
o n v e r w a c h t e 
vreugde in het 
Franse kamp. En 
de Franse assistent-
coach had dan nog 
achter de rug van 
de hoofdcoach een 
heel doeltreffende 
wissel uitgevoerd. 
Een mirakel van 
Lourdes? De 

pronostieken over 50-50% kansen om 
te winnen, worden in het Belgische 
kamp boven gehaald. Maar met 
de huidige ploeg moeten we toch 
winnen van die Fransen. Nog een 
merkwaardige afgang van volleyland 
Polen, dat een ongeïnteresseerde 
indruk naliet tegen Italië en zelfs 
vijf titularissen om allerlei duistere 
redenen zag thuis blijven. Daar 
zullen een pakje Poolse vloeken en 
ontslagen vloeien, als je het ons vraagt. 

11 september:
“Alles of niets”, “To be or not to be”, 
“Live and let die”, de clichés werden 
massaal uit de kast gehaald voor 
het begin van de kwartfinales… Zes 
Belgische journalisten waren in allerijl 
aangevoerd. Het werd een zenuwslag. 
De Fransen winnen de eerste set, de 
Belgen de tweede , de Fransen de 
derde en gelukkig duikt vanaf set 4 
opnieuw het goede Belgische niveau 
op met een goede Heyrman, een 
uitstekend ingekomen Vandesteene, 
vooral een enthousiasmerende 
Aelbrecht en een Frauke Dirickx 
die haar knappe prestatie 
afrondt met de beslissende ace !
Wat een vreugde, wat een gekte, 
België bij de top-4 van Europa, wie 
had dat durven dromen? Vande Broek 
eindelijk toch naar Berlijn (het woord 
‘Berlijn’ was niet langer verboden) Wat 
een contrast tegenover de Fransen bij 
wie Rybaczewski haar laatste interland 
uit haar carrière speelde, maar waar 
de manager van niks wist. Pijnlijk. 
De laatste bal was amper geslagen in 
het Hallenstadion of iedereen vloog 
uit de zaal en alles werd afgebroken, 
want… de volgende dag werd er 
een ijshockeywedstrijd gespeeld.

12 september:
Kleine oogjes, niet omwille van 
mogelijke feestactiviteiten, maar 
wegens het vroege startuur van de 
vlucht naar Berlijn. Maar wat een 
intense vreugde om het behalen 
van de halve finale. “De mooiste 
ace uit mijn carrière,” genoot Frauke 
Dirickx nog na en zij is toch wel een 
vrouw van alle seizoenen en vele 
successen. “We gaan plezier beleven 
aan die halve finale. Ons toernooi is 
nu al geslaagd en tegen de Duitsers 
wonnen we toch ook enkele keren in 
de European League. We kennen ze 
en dat is allicht ook omgekeerd het 
geval,” vertelde Gert Vande Broek 
nog. “De Belgen staan terecht in de 
halve finale, want ze hebben een 
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complementaire ploeg zonder zwakke 
punten,” stelde een sportieve Duitse 
coach Guidetti. “Maar mijn ploeg speelt 
sterk als ze onder druk staat en de 
deelname aan de Grand Prix was een 
ideale ‘check up’ voor de ganse ploeg.”

13 september:
13. En dan nog een vrijdag. Als 
dat maar goed afloopt. “Dertien is 
mijn geluksgetal,” glundert Vande 
Broek. De Yellow Tigers verbazen 
vriend, tegenstander en de 8000 
Duitse supporters.  Bij 0-2 voor onze 
landgenoten knijpen de Belgen zich in 
de arm. Lise Van Hecke is vandaag 
niet af te stoppen. Onze landgenoten 
brengen twee sets briljant volley op het 
canvas van de Max Schmelinghalle. 
De 200 Belgische 
s u p p o r t e r s 
jubelen ‘We are 
the champions’. 
De finale! Het kan 
niet waar zijn. Het 
is niet waar. De 
tijgers klauwen 
nog wel, maar 
het thuispubliek 
drijft de druk 
op en het vat is 
ook een beetje 
af bij sommige 
speelsters. Iets 
meer foutjes, 
de verschijning 
van Hippe bij de 
Duitsers en na 
meer dan twee 
uren inspanning 
moeten de Belgische speelsters er 
zich bij neerleggen. Traantjes, tien 
minuten wezenlijk voor zich uitstaren 
na de match… Als die wedstrijd om de 
bronzen medaille maar geen complete 
3-0 afgang wordt, want uittredend 
Europees kampioen Servië is toch 
ook een topper in het vrouwenvolley. 
“Bijna een historische dag voor het 
Belgisch volley, maar Duitsland was 
op het einde de betere ploeg. En 
hoe het hier ook afloopt: Guidetti en 
ik zullen altijd vrienden blijven en dat 
vind ik ook belangrijk,” had Vande 
Broek zich over het verlies heen gezet.

14 september vooravond:
Mentaal oplapwerk tot de volgende 
ochtend. Vande Broek zoekt een 
aantal speelsters persoonlijk op om ze 
opnieuw in de juiste gemoedsstemming 
te brengen. Op één set de finale 
missen van een EK. Wie zal dat nog 
ooit meemaken, is de gedachte.

Servië leek aanvankelijk het meest 
uitgerust, maar weer Van Hecke en 
een uitstekende Courtois brachten 
opnieuw het geloof in de Belgische 
kansen, Bland blokte als in haar betere 
dagen, de ingekomen Vandesteene 
bleek de rust zelve en kijk: na hun 
spetterende wedstrijd tegen de 
Duitsers een dag eerder, kozen de 
9000 toeschouwers het kamp van 
de Belgen, die niet alleen door de 
Belgische supporters aangemoedigd 
werden. Leys lukte een 0-8 reeks 
opslagen, toch kwam er een tiebreak en 
daarin begonnen de Tigers veel meer 
geconcentreerd aan de beslissende 
set dan hun tegenstandsters, 
die de fouten opstapelden.
En toen dat ook nog eens bij matchbal 

gebeurde, vlogen de Yellow Tigers 
bovenop mekaar in een dolle vreugde-
uitbarsting! Hier werd werkelijk 
geschiedenis geschreven! Voor het 
eerst staat de naam België op een 
palmares van een internationaal 
toernooi. In de tribunes maar ook 
rond het speelveld werden hier en 
daar traantjes van immens geluk 
gelaten. De bekroning van jarenlang 
keihard werken, trainen en dikwijls 
vechten tegen de bierkaai. “Dit is het 
hoogtepunt uit mijn carrière,” was 
één van de weinige zinnetjes die 
een dolgelukkige Frauke Dirickx kon 
uitbrengen. Echtgenoot Hans Melis 
weende. “En dat heb ik nog nooit 
gedaan bij een volleymatch”, maar 
niemand die het hem kwalijk nam.

14 september avond:
De Yellow Tigers nog steeds in 
opperste staat van verrukking. 
En dan moesten ze na de zege 

van Rusland tegen Duitsland nog 
wachten op de overhandiging van 
de bronzen medailles. Al wachtten er 
hen nog enkele andere verrassingen! 
Als eerste werd coach Gert vande 
Broek het terrein opgeroepen om 
de ‘Fair Play’ award in ontvangst te 
nemen. Als een geboren entertainer 
stormde hij in opperste geluk naar 
het midden van de zaal, terwijl hij 
intussen de 9000 aanwezigen tot 
handklappen aanzette. Met groot 
succes. De gehandicapte man die de 
prijs overhandigde, werd geknuffeld 
en dat ‘lot’ ondergingen alle volgende 
prijswinnaars. En kijk eens aan: beste 
aanvalster Lise Van Hecke, beste 
libero Valerie Courtois… De vreugde 
kon niet op. Belgium rules the waves. 

De busreis naar 
het hotel werd 
één grote Lise 
Van Hecke-show, 
die de ganse 
bus animeerde 
met gezang, 
improvisaties met 
leuke ‘steken 
onder water’ 
tot hilariteit 
van een aantal 
b u i t e n l a n d s e , 
t o e v a l l i g e 
a a n w e z i g e n . 
In het hotel 
trakteerde Willy 
Bruninx namens 
de federatie 
met gesmaakte 
drankjes en het 

feest duurde nog lang verder op 
de ‘After party’ en voor sommigen 
in het uitgaanscentrum van Berlijn.

15 september:
Drie TV-ploegen op Zaventem en 
enkele tientallen supporters om de 
Belgen met kleine oogjes (deze keer 
wél van het feesten) te verwelkomen. 
Volley was ’s avonds de opener van 
Sportweekend, de volleyhype heerste 
over het land. Zelfs Franstalige 
reporters hadden het ontdekt…

16 september:
Eerste paginanieuws in de kranten, 
café Corsari, Terzake, Reyers 
Laat… Heerlijk! Verdiend! En dit 
is beslist nog niet het maximum 
voor deze fantastische groep.

Tekst: Marcel Coppens
Foto’s: CEV 

Yellow Tigers
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* Café Corsari (Eén): een 
interview van Freek Braeckman en 
Thomas Soete met de Yellow Tigers 
vóór de start van het EK. Thomas 
Soete: “Ons volleyteam Yellow Tigers 
is nu wel echt ‘beestig’ bezig … zij 
hebben zich geplaatst voor het EK 
in Zürich. Waarin zit die echte kracht 
van jullie ploeg?” Frauke Dirickx: “ 
We zijn een hele hechte groep op en 
naast het veld en dat geeft een extra 
kracht. Waarom wij de Yellow Tigers 
heten? Het geel van de Belgische vlag 
en dan de tijgers, omdat wij vechters 
zijn. Wij vinden dat een gepast dier 
om ons te vertegenwoordigen.” 

* Charlotte Leys (Café 
Corsari): “Of wij even goed zijn als 
de Rode Duivels? Eigenlijk wel!” 

* De meisjes plaatsten zich, na 
winst tegen Italië, rechtstreeks voor 
de kwartfinale en positioneren zich 
hierdoor bij de beste acht van Europa, 
dé norm  het BOIC. Bondcoach 
Vande Broek: “Uniek moment voor 
het Belgisch volleybal, de grootste 
stunt ooit. Het was verschrikkelijk 
moeizaam, maar dat had ik gehoopt.”  

* Onze coach donderspeechen 
tijdens de time out? Lise Van Hecke: 
“Om ons wakker te houden of om ons 
attent te maken dat het beter moet, 
kan Gert wel eens uitvliegen. Ik denk 
dat zijn uitbranders ons de wedstrijd 
tegen Frankrijk hebben doen winnen. 
Gert is de bezieler van dit project, hij 
heeft alles opgestart. Zijn rol in het 
succes is  niet te onderschatten.” 

* Plaatsing in de halve finale 
na winst tegen Servië, Gert Vande 
Broek: “Volleybal is een wereldsport. 
Heel wat landen zetten vol in op deze 
sport. In Servië doet bijvoorbeeld 
80% van de meisjes aan volleybal. 
Dat is daar sport nummer 1.”   

* Coach Vande Broek, dé 
architect van de Yellow Tigers: “Ik 

Zogezegd

“We had a mission … and we did 
it!”  (Yellow Tigers) 

ben superblij met dit EK. De enige 
smet is wel dat we door de finale te 
missen niet rechtstreeks geplaatst 
zijn voor het WK. Er zit nog wel wat 
groeimarge in deze ploeg, maar dan 
moet het talent van onderen blijven 
doorstromen. Dat is iets dat we 
weten en waar we ook aan werken.” 

* Freya  Aelbrecht: “De 
tweede ronde was ons doel en nu 
staan we hier met brons. Crazy! Het 
was echt moordend. Ik ben kapot 
gegaan. Na Duitsland zat ik er mentaal 
even door, maar vandaag zijn we 
herrezen. Ik had het gevoel dat Servië 
dacht: ach, die Belgen, we zien het 
wel. Wij merkten zo dat ze te pakken 
waren. En nu een feestje bouwen!” 

* Frauke Dirickx: “Dit is het 
mooiste wat ik ooit gewonnen heb. 
Ik had nooit gedacht dat ik nog een 
EK-medaille zou halen. En er zit 
nog veel meer in. Als we sommige 
fouten nog kunnen wegwerken, 
dan worden we een superteam. 
De mensen in België beseffen nu 
eindelijk ook hoe leuk volleybal is.”

* Gert VDB na de halve 
finale-verliesmatch tegen Duitsland: 
“Ik ben apetrots op mijn speelsters, 

maar tegelijkertijd moet ik toegeven 
dat dit de grootste ontgoocheling uit 
mijn carrière is. Ook al zijn we verder 
geraakt dan we durfden dromen, zo’n 
kans om de finale te spelen, krijg je 
maar zelden. Ook al worden we straks 
nog beter, dat is geen garantie dat je 
ooit nog zo dicht bij een finale komt.” 

* Een ‘Freudiaanse 
verspreking’ van Lise Van Hecke 
na het behalen van brons zal haar 
wel nog een tijdlang achtervolgen: 
“Vanavond op de afterparty zullen 
wij eens lekker de beentjes spreiden! 
Euh, ik bedoel: de beentjes strekken”. 

* Gert Vande Broek: “De Rode 
Duivels-voetballers krijgen bij hun WK-
plaatsing en bonus van 200.000 euro. 
Mijn speelsters ontvangen voor iedere 
EK-speeldag een dagvergoeding van 
25 euro”. Sporza-commentator Marc 
Willems vult aan “25 euro … bruto!”. 

* In ‘Reyers laat’ mildert Lise 
Van Hecke deze som enigszins: 
“Onze marktwaarde stijgt door 
dit EK-brons wel. Hoeveel? 
Ik denk wel met factor drie!”.

Tekst: Dany De Vriese
Foto: CEV

Gert Vande Broek
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Dat het tijd werd om hun eigen verhaal 
te schrijven, zo zei Hendrik Tuerlinckx, 
een dag voor de openingsmatch 
tegen Wit-Rusland. Want die bronzen 
vrouwen, dat was een zegen 
uiteraard, maar ook een heel klein 
beetje een vloek voor de mannen. De 
lat lag hoog. Maar de groep was meer 
dan klaar, zo zei ook Sam Deroo, 
ontspannen in de lobby van het 
hotel: het mocht eindelijk beginnen.
 
De Stadium Arena Fyn in Odense 
lag er wat druilerig bij op vrijdag, het 
Deense publiek moest ook nog een 
beetje opwarmen, en de Red Dragons 
begonnen stroef tegen de Wit-
Russen. Dat is iets wat we trouwens 
te vaak zouden zien bij de Belgen, die 
moeizame start. Pas op het einde van 
set 1 maakten ze, onder impuls van een 
sterk dirigerende Frank Depestele, de 
achterstand goed. Vanaf dan draaide 
de Belgische motor wel op volle 
toeren, in minder dan anderhalf uur 
stond de 3-0 overwinning op het bord. 
Niet te veel energie verspild dus en de 
tweede ronde kon en mocht de Belgen 
dan eigenlijk al niet meer ontglippen.

Tegen Denemarken op dag twee, dat 
wordt snel ‘inpakken en wegwezen’, zo 
dachten we. Maar de Denen hadden 
in de loop van de zomer wel degelijk 
vooruitgang geboekt. Het werd 
vechten, zweten en zwoegen voor 
de Belgen, die nooit hun beste spel 
vonden. Denemarken daarentegen 
bracht voor zijn thuispubliek zijn beste 

Sprookje van de Red Dragons eindigt met knappe zevende plaats op het EK

“Wij horen voortaan bij de 
top-8 van Europa”

De nationale mannenploeg keerde met een zevende plaats terug van het 

EK in Odense en Aarhus. Het beste resultaat in vele jaren voor de mannen. 

Odense is de stad van Hans Christian Andersen, een sprookje zoals hij er vele 

schreef werd het EK niet voor onze mannen, maar een roman is minstens even 

mooi. Laat dit dan een eerste deel zijn in een hele lange reeks. Want dat de 

mannen de komende jaren gewoon bij de Europese top-8 thuishoren, dat 

hebben ze laten zien. Al blijft na dit EK toch een grote ‘wat als’-vraag hangen. 

volleybal in jaren, met Mads Ditlevsen 
(Antwerpen) die aanvallend uitblonk. 
De eerste set was voor de Denen, 
maar vanaf set twee kon Bram Van 
den Dries - die als hoofdaanvaller het 
hele toernooi de voorkeur kreeg van 
Dominique Baeyens - de Denen meer 
pijn doen. Een 3-1 overwinning werd 
het, een ferme zucht van opluchting 
na een moeilijke avond. De tweede 
ronde was een feit. Een dag later 
zouden de Denen zich trouwens 
voor een warm thuispubliek ook 
voor die volgende fase plaatsen. 

De Red Dragons konden de derde 
groepsmatch op zondag tegen 
Italië bevrijd aanpakken, precies 
zoals ze vooraf hadden gehoopt (en 
precies zoals de vrouwen het hun 
hadden voorgedaan). Dominique 
Baeyens had bovendien beloofd 
dat ze beter voor de dag zouden 
komen dan tegen de Denen. “Zo 
simpel is het, punt”, klonk het zelfs.

Domper
De training op zondagmorgen verliep 
ontspannen, maar eindigde met 
een domper. Matthijs Verhanneman 
mistrapte zich. De enkelblessure 
leek op het eerste gezicht nog mee 
te vallen, maar uiteindelijk zou hij 
niet fit raken en was het EK voor hem 
voorbij. Dominique Baeyens zette 
Kevin Klinkenberg in als vervanger. 
Een beetje een gok, na een paar 
minder geslaagde invalbeurten 
in de eerste matchen, maar het 

draaide goed uit. Klinkenberg hield 
heel goed stand in de receptie.

Nochtans begon het – alweer – 
moeizaam voor de Belgen. In set 1 
kwamen ze 20-12 achter. Jawel, 20-
12! Maar toch wonnen ze die eerste 
set nog. Tegen de Italianen, die enkele 
weken voordien nog brons haalden in 
de World League, zo’n achterstand 
goedmaken, dat is indrukwekkend. 
Dominique Baeyens zou achteraf de 
‘cool’ van zijn ploeg op zulke momenten 
dé sterkte van het Belgische team 
noemen. De Belgen zetten door in 
set twee, met sterke opslagen en 
Bram Van den Dries die aanvallend 
een gesel was voor de Italianen. Een 
2-0 voorsprong dus, maar dan staken 
de Italianen een tandje bij, vooral 
met ‘hanenkam Zaytsev’ en Birarelli. 
Set drie ging naar de Italianen, en 
in set vier konden de Belgen drie 
matchpunten niet verzilveren. 2-2 
en alles te herdoen dus. Maar dan 
kwam die ‘cool’ van de Belgen nog es 
boven, want in de tiebreak bleken ze 
niet aangeslagen. Integendeel, onder 
impuls van Van den Dries maakten ze 
meteen de kloof. Bij 14-9 sloeg Vettori 
de bal buiten en was de stunt een feit. 
“In die tiebreak zag je dat de groep 
rijper is geworden, twee jaar geleden 
was dat wellicht niet gelukt”, zo klonk 
de analyse van Frank Depestele.

Intussen hadden de Finnen in groep 
C – de poule waaruit de volgende 
tegenstander van de Belgen moest 
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komen – voor een verrassing 
gezorgd, door de groepszege te 
grijpen. De volgende opponent van 
de Red Dragons zou Denemarken 
of titelverdediger Servië worden. 

Kwatongen beweren achteraf dat 
de Italianen heel goed wisten wat 
ze deden, toen ze verloren tegen 
de Belgen. Want zo konden ze in de 
volgende ronde Servië ontwijken. Zou 
Zaytsev zijn makkers in de loop van 
de vijfde set wat hebben ingefluisterd? 
Dat de Italianen – die uiteindelijk zilver 
pakten – het risico van een extra match 
zouden nemen lijkt onwaarschijnlijk. 

Bovendien staan ze niet meteen 
bekend om hun bescheidenheid, de 
nederlaag tegen de Belgen deed wel 
degelijk pijn, dat was heel duidelijk. 
Er gingen urenlange gesprekken 
mee gepaard achteraf. En toch 
blijft de vraag een beetje hangen…

Aarhus
Op maandag ging het dus naar 
Aarhus, nog geen Kopenhagen, 
maar wel een stad met veel meer 
leven dan Odense. De sfeer in de 
Belgische groep was ook levendig, 
in België werd er - alweer - over 
volleybal gepraat en het gevoel was 
toch een beetje: ‘nu kan alles’. Want 
zoals Frank Depestele zei: “als je 

tegen Italië kunt winnen, dan kan dat 
ook tegen Servië, waarom zouden wij 
de halve finales niet kunnen halen?”
 
“De Serviërs doen twijfelen en 
misschien zit er dan wel wat in”, zei 
Sam Deroo voor de match nog. Dat 
was dus het doel: de Serviërs doen 
twijfelen en daar slaagden de Belgen 
ook in. Ze verloren set 1 met 22-25, 
maar ze maakten die achterstand 
met dezelfde score in set twee 
ongedaan. Bram Van den Dries had 
zijn eerste moeilijke wedstrijd op het 
EK, maar invaller Van Walle kwam 
er in set twee goed door. De Belgen 

hielden in set drie voortdurend een 
kleine voorsprong vast, maar op het 
einde werkten ze vijf setpunten niet 
af. Fouten op het cruciale moment, 
te weinig durf, twijfelen. Het was 
nochtans een unieke kans om de 
Serviërs te breken, maar het draaide 
anders uit. De Serviërs verzilverden 
hun eerste setpunt wel: 30-28 en dus 
2-1. De kopjes gingen bij de Belgen 
toen al naar beneden, in set vier was 
de veer mentaal helemaal gebroken.
 
Er zat meer in, dat was het gevoel 
achteraf. Ontgoocheling ook, want 
hun beste niveau van tegen Italië 
haalden de mannen tegen Servië 
nooit. Maar een 3-1 nederlaag 

tegen de uittredende titelverdediger, 
dat is zeker geen schande. De 
Belgen eindigen het toernooi op de 
zevende plaats en ze zijn meteen 
ook geplaatst voor het volgende EK, 
over twee jaar in Italië en Bulgarije. 

En toch kan ik het niet helpen en blijf ik 
het me afvragen: Wat als ze één van 
de setpunten in die derde set tegen 
Servië hadden verzilverd, hoe had dat 
gespeeld in de Servische hoofden?  

Of nog: wat als de Belgen Italië 
niet hadden geklopt, een play-
offmatch tegen Nederland hadden 

moeten spelen en vervolgens in 
de kwartfinale tegen de Finnen 
hadden gestaan en revanche 
hadden kunnen nemen voor 2011?

Ach, we zullen het nooit weten, maar 
één ding is zeker, Aarhus is niet het 
eindpunt, de roman krijgt een vervolg. 
Misschien al op het WK, in de World 
League (laat dat alsjeblieft snel 
uitgeklaard worden) of –wie weet- 
in Rio, maar zeker over twee jaar in 
Italië en Bulgarije. Frank Depestele 
is dan tenslotte nog altijd maar 38…

Tekst: Steffy Merlevede
Foto’s: CEV 

“De groep is rijper geworden. Twee jaar geleden hadden we die tiebreak verloren”
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juni 2013 plaatsing voor EK

* Beslissende match tegen 
Griekenland met een golden set. Frank 
Depestele: “We hadden vandaag 
nieuwe truitjes gekregen, maar ik 
stond op het punt ze kapot te scheuren 
als we het EK hadden gemist. Neen, 
als we dit hadden laten liggen, was 
het misschien mijn laatste wedstrijd 
voor de nationale ploeg geweest.” 

* Dominique Baeyens: “Ik had 
voor mezelf uitgemaakt: als we niet op 
het EK staan, is dat een ramp. Dan 
zou het voor mij ook een heel moeilijk 
verhaal voor de toekomst zijn geweest.” 

 
juli 2013 Goud European League

 
* Coach Baeyens: “Het is 
eigenlijk hallucinant wat we neergezet 
hebben, al moet ik 
toegeven dat we 
soms geflirt hebben 
met verlies. Maar elke 
keer weer hebben we 
geknokt, kwamen we 
erdoor en vonden 
we oplossingen. Dat 
is geen toeval. Op 
het EK in september 
willen we iets 
neerzetten, uiteraard. 
Maar de volgende 
grote stap is dat we 
ons willen en moeten 
meten met de beste 
vo l l eyba lp l oegen 
van de wereld. We 
hebben daar alvast 
een mooie basis 
voor gelegd. We 
hebben kwaliteiten 
en ook in het buitenland weten ze 
dat nu. Die volgende stap kunnen 
we alleen zetten in de World League, 
een WK of de Olympische Spelen.” 

september 2013 EK:  de laatste 
acht halen! 

* Hoofdcoach Baeyens: “ 

Zogezegd

“We had a mission … and we did 
it!” (Red Dragons)

Het brons van de Yellow Tigers? Ik 
moet bekennen dat ik geen kenner 
was van het vrouwenvolleybal, maar 
ik ben bekeerd. Ik heb echt genoten, 
zeker van de manier waarop onze 
vrouwen zich hebben gedragen op 
het veld … de enorme spelvreugde 
die ze uitstraalden, ook in moeilijke 
momenten. Of de Red Dragons het 
evengoed doen als de dames? Toch 
niet, ik zie het succes van de vrouwen 
voor ons veeleer als een bron van 
inspiratie. Er is maar één winnaar 
bij dit alles: het Belgisch volleybal.” 

* Spelverdeler Frank 
Depestele (na de verliesmatch tegen 
Servië) met gemengde gevoelens: 
“Het is gewoon spijtig dat wij niet ons 
beste niveau haalden. Maar dit EK was 
voor ons een zeer leerrijke ervaring. 
We mogen ook fier zijn dat we een 

rechtstreeks ticket voor het volgende 
EK in 2015 afgedwongen hebben.  Zeg 
nooit nooit, maar de kans is vrij groot 
dat ik er dan niet meer zal bijlopen.” 

* Dominique Baeyens (na 
de uitschakeling): “De teleurstelling 
is groot, maar wij mogen dit EK trots 
verlaten. Als ploeg hebben we een 

grote stap voorwaarts gezet. Volgend 
jaar het WK halen is ons volgend 
doel. We hebben onze grenzen 
verlegd en tegen Italië getoond dat 
we een hoger niveau aankunnen.” 

* Per speler een dagvergoeding 
van 25 euro? Geert De Dobbeleer: 
“Het is een poos geleden allemaal 
doorgesproken met de spelers. We 
moeten als een goede huisvader 
omspringen met het budget. Ook 
de spelers vinden dat we onze 
centen beter investeren in een goeie 
begeleiding en een mooi programma.” 

* Frank Van Roost in Het 
Belang van Limburg: “Het kan 
geen toeval zijn dat onze beide 
nationale volleyploegen tegelijkertijd 
ontbolsteren. Het succes van ons 
volleybal is er eentje van een visie 

op lange termijn. 
De aanpak van 
de Vlaamse 
volleybalschool heeft 
haar degelijkheid 
bewezen. Zelfs in 
deze economisch 
moeilijke tijden 
moet dat - naast de 
overheid - ook privé-
sponsors aanzetten 
tot meer steun. Het 
hockey, traditioneel 
beoefend in gegoede 
kringen, vindt veel 
makkelijker toegang 
tot die financiële 
hulp. Het Belgisch 
Olympisch en 
Interfederaal Comité, 
dat ook vaak in die 
middens vertoeft, is 

wellicht de beste gids naar die bronnen. 
Meer zelfs, als behoeder van al wat 
goed boert in de Belgische sport, is 
het aan zijn missie verplicht om daar 
meer dan een steen toe bij te dragen.”

Tekst: Dany De Vriese
Foto: CEV

Dominique Baeyens
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Volleybal worldwide

Hoe onze Be lg ische v rouwen 
geschiedenis schreven en een 
bronzen medaille behaalden op dit 
WK komt op een andere plaats in dit 
magazine uitgebreid aan bod. Hier 
volgt een overzicht van de resultaten. 
Vooreerst de stand in de vier poules 

Poule A  Poule B 
1.GER 8pt 1.BEL 9pt 
2.TUR 5pt 2.ITA  6pt 
3.NED 5pt 3.FRA 2pt 
4.ESP 0pt 4.SWI 1pt
 
Poule C  Poule D
1.RUS 9pt 1.SRB 7pt
2.CRO 6pt 2.CZE 4pt
3.BLR 3pt 3.POL 4pt
4.AZE 0pt 4.BUL 3pt

Play Off matches voor bereiken 1/4 
finale : FRA - CZE 3-2  ,  ITA - POL 3-0  
,  TUR  -BLR 3-0  ,  NED - CRO 2-3

1/4 finales : BEL - FRA 3-2  ,  SRB - ITA 
3-0  ,  RUS - TUR 3-0  ,  GER - CRO 3-0

18de titel voor Rusland 

op EK vrouwen

1/2 finales : RUS - SRB 3-0  ,  BEL - GER 2-3

Pl 3/4  : BEL - SER 3-2  setstanden 
23-25, 25-21, 28-26, 21-25, 15-11

Pl 1/2 :  RUS - GER 3-1 setstanden 
2 5 - 2 3 ,  2 3 - 2 5 ,  2 5 - 2 3 ,  2 5 - 1 4

Bij de individuele awards vielen twee 
van onze Belgische meisjes binnen 
de prijzen. Lise Van Hecke was de 
beste scoorster en Valerie Courtois de 
beste libero. MVP van het toernooi was 
de Russische Tatiana Kosheleva en 
beste aanvalster de Servische Jovana 
Brakocevic. Tevens bleek dat er 
internationaal een enorme waardering 
was voor het werk geleverd door de 
architect van dit succes. Trainer-coach 
Gert Vande Broek kreeg  de fair play 
award waarmee België het meeste 
individuele awards toegekend kreeg.

Tijdens dit toernooi werd voor het 
eerst het video challenge systeem 
gebruikt. Elk team mocht per set 

tweemaal hiervan gebruik maken. 
Bij een positief resultaat werd deze 
kans niet meegerekend, anders bleef 
een kans minder over. Er waren vier 
situaties waarin deze challenge kon 
gevraagd  worden: 1. Bal binnen of 
buiten  2. Bal raakt wel of niet de 
antenne  3. Speler raakt foutief het net   
4. Speler raakt bij 3m aanval de 3m-lijn 
of speler raakt achterlijn bij de opslag. 

Rusland wint ook EK bij de mannen

Op de openingsdag werden we 
onmiddellijk geconfronteerd  met 
enkele verrassingen. .  Zo g ing 
titelhouder Servië  met 3 -1 onderuit 
tegen Slovenië en nam  Duitsland  
met 3 - 0 de maat van titelfavoriet 
Rusland.  De derde speeldag zorgde 
België misschien wel voor de grootste 
verrassing door Italië in de strijd voor  
poulewinst  met 3 - 2 te verslaan

De eindstand in de poules was 
uiteindelijk de volgende:

Rusland vrouwen
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Volleybal worldwide
Poule A  Poule B 
1.BEL 8pt 1.FRA 9pt 
2.ITA  7pt 2.POL 6pt 
3.DAN 2pt 3.SVK 2pt 
4.BLR 1pt 4.TUR 1pt 

Poule C  Poule D
1.FIN  6pt 1.GER 8pt
2.SRB 5pt 2.RUS 6pt
3.NED 4pt 3.BUL 4pt
4.SLO 3pt 4.CZE 0pt

Play Off matches voor bereiken 1/4 
finale : ITA - NED 3 -1, SRB - DAN 3 - 
0, POL - BUL 2 - 3,   RUS - SVK 3 - 0

1/4 finales : BEL - SRB 1 - 3, FIN - ITA 
1 - 3, FRA -RUS 1 - 3, GER - BUL 1 - 3
O p v a l l e n d  w a s  d a t  g e e n 
e n k e l e  p o u l e w i n n a a r  k o n  
doorstoten naar de halve finale.

1/2 finales : SRB - RUS : 1 - 3             
ITA - BUL : 3 - 1

P l  3 / 4 :  S R B  -  B U L  3  -  0    
setstanden 25-22, 32-30, 27-25
Pl 1/2: RUS - ITA  3 - 1     setstanden 
2 5 - 2 0 ,  2 5 - 2 2 ,  2 2 - 2 5 ,  2 5 - 1 7

Het lijstje van de individuele awards 
zag er als volgt uit :
MVP : Dimitry Muserskiy (RUS)
Scorer : Aleksandar Atanasijevic (SRB)
Aanvaller : Luca Vettori (ITA)
Blokker : Srecko Lisinac (SRB)
Spelverdeler : Sergey Grankin (RUS)
Libero : Alexey Verbov (RUS)
Opslaggever : Yvan Zaytsev (ITA)
Receptie : Todor Aleksiev (RUS)
Fair-play: Nikola Jovovic (SRB)

De Velux-groep, sponsor van dit EK, 
kwam tijdens dit EK met een speciaal 
initiatief. Per ace stopte de sponsor 
15 euro in een pot . Drie clubs van de 
deelnemende federaties kregen een 
deel van deze pot. Deze clubs werden 
aldus beloond voor hun speciale inzet 
om de fair play in de sport te promoten. 
Elk land mocht 1 club aanduiden. 
De winnaars werden verkozen door 
de fans die konden stemmen op de 
site www.velux.com/win. De club op 
plaats 1 kreeg 50 % van de pot, de 
club op plaats 2 kreeg 35% en deze 
op plaats 3 kreeg 15%..Voor België 
was Knack Roeselare genomineerd. 
Vermits er 358 aces waren, was de 
totaal te verdelen som 5370 euro. 
Winnaar was het Duitse TV Bliesen 
voor het Poolse MKS Warszawa en 
het Slovaakse Chemes Humenne.

Eindresultaten continentale 
kampioenschappen

Afrika

Dit kampioenschap werd  gespeeld in 
een round Robin formule met 6 ploegen

Vrouwen : 1. Kenya  2. Kameroen  3. 
Tunesië 4. Senegal  5. Egypte 6. Algerije

Mannen : 1. Egypte 2. Tunesië   3. 
Marokko  4. Kameroen  5. Algerije  6. Lybië

Zuid Amerika

Vrouwen : 1. Brazilië  2. Argentinië  3. Peru
Voor Brazilië was het de tiende titel op rij 
en tevens de derde grote toernooizege 

op rij na de OS 2012 in Londen en 
de Grand Prix 2013 in augustus

Norceca

Vrouwen : 1. USA  2. Dominicaanse 
R e p u b l i e k    3 .  P u e r t o  R i c o

Mannen : 1. USA   2. Canada  3. Cuba

O p v a l l e n d  w a s  h e t  v o l l e d i g 
wegdeemsteren van Cuba bij de 
vrouwen. Cuba eindigde hier op 
een zevende plaats. Bij de mannen 
konden de Cubanen nog een bronzen 
medaille behalen na een ware thriller 
tegen Puerto Rico. De setstanden 
tijdens deze wedstrijd waren 27-29, 
25-27, 25-20, 27-25, 15-12 

Azië

We kregen een verrassend resultaat 
bij de vrouwen. Gastland Thailand 
versloeg immers  eerst China met 3-2  
in een spetterende  halve finale met 
tiebreak 16-14,  en daarna Japan  met 
3-0 in de finale.  In de strijd voor het brons 
verloor China  met 3-2  tegen Korea.
T h a i l a n d  h e r h a a l d e  h i e r m e e 
het exploot van 2009 toen voor 
de  eerste maal de Aziatische titel 
werd binnen gehaald door China 
te verslagen in de finale in Hanoi.

WK Clubs 2013 

Van 9 tot 13 oktober gaat in Zurich het 
WK  voor clubs door bij de vrouwen. 
De zes deelnemende ploegen werden 
onderverdeeld in twee poules van drie. 

In poule A speelt Guangdong 
Evergrande (CHN), Volero 
Zurich en Kenya Prisons. 
In poule B speelt Unilever 
Volei (BRA), Iowa Ice (USA) 
en  Vak i f bank  I s tanbu l . 

Van 15 tot 20 oktober gaat 
het WK voor mannen door in 
Betim (BRA). De acht ploegen 
d ie  h ie raan  dee lnemen 
werden onderverdeeld in 
twee poules. In poule A : 
UCPN (ARG),  Kaleh (IRI), 
Panasonic Panthers (JPN) en 
titelverdediger Trentino (ITA). 
In poule B Sada Cruzeiro 
(BRA), La Romana (DOM),  
Lok. Novosibirsk (RUS) en 
Club Sportif Sfaxien (TUN). 
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Worldwide

WK mannen 2014 in Polen

Dit WK zal doorgaan in de steden  
Gdansk ,  Wroc law,  Bydgoscz , 
Katowice, Lodz en Krakau. 24 teams 
nemen hieraan deel onderverdeeld 
als volgt : 4 uit Azië, 3 uit Afrika, 3 
uit Zuid- Amerika, 5 uit Norceca en 9 
uit Europa waaronder met zekerheid 
organisator Polen, plus Rusland en 
Italië, de eerste twee op het EK.
Vo o r  A z i ë  g i n g e n  d e  v i e r 
kwalificatietoernooien hiervoor door in 
september en wisten Korea, Australië, 
Iran en China zich te kwalificeren.
Voor Zuid-Amerika komt naast Brazilië 
en Argentinië, de nrs 1 en 2 van het 
Zuid-Amerikaans kampioenschap, 
Venezuela zich het derde ticket 
toeëigenen door het kwalificatietoernooi 
in Colombië te winnen. In de finale 
werd het gastland na een echte 
thriller verslagen met 3-2 setstanden 
29-27, 24-26, 25-17, 19-25, 17-15. 
B e l g i ë  s p e e l t  b e g i n  j a n u a r i 
n o g  e e n  k w a l i f i c a t i e t o e r n o o i

WK vrouwen 2014 in Italië

Rusland en Duitsland verzekerden 
zich door hun finaleplaats op het 
EK  reeds van een ticket voor dit 

WK. Brazilië is als winnaar van het 
Zuid-Amerikaans kampioenschap 
ook zeker van deelname. België 
moet zijn kwalificatie nog proberen 
af te dwingen begin januari 2014. 
In Azië zi jn Japan en Thailand 
ook reeds zeker van deelname.

WK U23

Voor de eerste maal wordt zowel 
voor de vrouwen als voor de mannen 
een WK georganiseerd voor spelers 
en speelsters onder de 23 jaar. Dit 
gaat door tijdens de maand oktober.
Voor de vrouwen is het Mexicaans 
Tijuana de gaststad. De 12 ploegen 
die hieraan deelnemen zijn ARG, 
ALG, BRA, CHN, CUB, DOM, ITA, 
JPN, KEN, MEX, TUR en USA
Het WK voor de mannen grijpt plaats 
in het Brazi l iaanse Uberlandia. 
De deelnemers zi jn ARG, AUS, 
BRA,  BUL,  CAN,  DOM,  EGY, 
IRI,  RUS, SRB, TUN en VEN.
Tijdens deze toernooien zullen de 
regels die toegepast werden tijdens 
de European League opnieuw getest 
worden. Dit wil zeggen de eerste 
vier sets worden gespeeld naar 21 
punten met een verschil van twee 
punten en een technische time out 

op 12. De vijfde set blijft ongewijzigd.

Problemen in Nederland

De Nederlandse ere-divisie kampt bij de 
mannen met serieuze problemen. De 
Nevobo heeft Orion en Tilburg wegens 
financiële problemen uitgesloten uit de 
competitie wat vooral bij Orion in het 
verkeerde keelgat is geschoten. Dit 
team is zelfs een rechtzaak opgestart 
tegen de Nevobo. Van den Broeke, 
de manager van Landstede, stelde 
voor om deze ploegen toch op te 
nemen in een competitie met 12 
en deze competitie de volgende 2 
jaar op slot te zetten. Voorwaarde 
was wel dat Orion zijn rechtszaak 
tegen de Nevobo liet vallen. Tevens 
zouden aan deze twee ploegen nog 
bijkomende sportieve straffen worden 
opgelegd zoals starten met min-
punten in de competitie en geen recht 
op een EC-plaats het eerste jaar.
Ondertussen ligt een nieuw voorstel 
van de Nevobo op tafel waarbij 
Orion, waar de stichting topvolleybal 
Orion een schuld had van 120 000 
euro, dit jaar niet zou deelnemen 
aan de competitie in eredivisie maar 
volgend competitiejaar weer zou 
instromen. Orion formuleerde de 
intentie dit voorstel te aanvaarden.

Tekst: Fernand Walder  
Foto’s: CEV

Rusland mannen
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De conclusie was niet helemaal 
nieuw, maar toch verrassend: 
op Maaseik na, kozen alle 
eersteklassers voor een coach uit 
eigen land. Ga maar na: Rousseaux 
(Roeselare), Tanghe (Antwerpen), 
De Voghel (Asse-Lennik), 
Dardenne (Menen), Gewehr 
(Puurs), Reynvoet (Gent), Libon 
(Borgworm), Urnaut (Guibertin).
We zochten om een verklaring 
voor dit fenomeen bij 
topsportcoördinator Koen 
Hoeyberghs en Brecht Van 
Kerckhove, de gloednieuwe 
directeur Sportkader Opleiding.
“Dat er vijf Italiaanse trainers actief 
zijn bij vijf verschillende nationale 
ploegen heeft te maken met het 
feit dat het Italiaans volleybal nog 
beschouwd wordt als de top van 
de wereld. Er zijn ook heel veel 
trainers en ze bezitten natuurlijk 
wel de kennis en dus hopen die 
landen dat ze ook succestrainers bij 
hen zouden zijn. Het heeft in Italië 
te maken met de middelen en de 
populatie,” meent Koen Hoeyberghs.
“Maar stilaan groeide bij de Belgische 
ploegen het besef dat trainers uit 
ons eigen land ook wel iets konden: 
Dominique Baeyens, Vital Heynen, 
Emile Rousseaux, ze haalden ook 
Europese successen en ze konden 
zich meten met de Europese top.”
“Het zal ook duidelijk zijn dat er 
in Vlaanderen steeds een goede 
opleiding bestaan heeft voor trainers,” 
voegt Brecht Van Kerckhove eraan 

Om even bij stil te staan bij het begin van de competitie in de Ethias League

Acht op negen trainers uit 
eigen land

Bij het EK volley voor vrouwen werden heel wat uitslagen uit andere reeksen aandachtig bekeken 

door de meeste coaches. En dat gebeurde niet uitsluitend omdat ze later eventueel tegenover 

mekaar moesten uitkomen. “Op zestien ploegen zijn er hier vijf met Italiaanse coaches en wij zijn 

allemaal vrienden van mekaar. Vandaar die belangstelling,” legde de Italiaanse coach Mencarelli uit.

We dachten even aan de Belgische trainers: Dominique Baeyens bij de mannen, Gert 

Vande Broek bij de vrouwen. Twee monumenten. En hoe zou het staan bij de clubs uit 

de Ethias League, die half oktober aan hun competitie beginnen, vroegen we ons af.

toe. “Er werd ook gewerkt met een 
systeem van gediplomeerde trainers 
en dat systeem werpt nu haar 
vruchten af. Trainer A-opleidingen 
gebeurden steeds door ervaren 
trainers, die hun expertise doorgaven.”
“Ik herinner me ook de kampen in Ter 
Groene Poorte in Brugge met o.a. 
Fernand Walder en de intrede van 
Pisani, die met andere nieuwe ideeën 
prikkels gaf om meer inspiratie op te 
doen. Een ganse generatie heeft daar 
van geproefd en er lering uit getrokken: 

Spaenjers, De Brandt, Gewehr, 
Rousseaux… noem maar op.”
“Ik vind het toch wel positief dat 
een aantal clubs nu de kans geeft 
aan jongere trainers om zich waar 
te maken op het hoogste vlak. Ok, 
misschien zijn ze ook goedkoper, 
maar ze kregen ook wel recentere 
opleidingen en ze zijn daardoor 
wellicht meer ingespeeld op nieuwe 
ontwikkelingen in het volley.”
Koen Hoeyberghs wil één en ander 
toch ook wel een beetje relativeren. 
“Clubbestuurders – niet altijd de 
grootste kenners van onze sport – 
worden dikwijls gecharmeerd door 
de ernst en het professionalisme 
van trainers, die bezeten zijn 
van het spelletje. Ze hebben ook 
terecht vertrouwen in de kwaliteit 
en de competentie van onze 
eigen trainers, die meestal ook 
wel goede contacten hebben met 
buitenlandse collega’s. Het is de 
laatste jaren een traditie geworden 
om Belgische trainers aan te 
werven. En ik kan eraan toevoegen 

dat er momenteel opnieuw heel 
wat goede, nog jongere trainers op 
komst zijn. Ik denk dat we in ons land 
tevreden mogen zijn over vele goede 
trainers, die automatisch moeten 
leiden tot goede spelers en speelsters. 
Ook zij zullen wellicht stilaan de 
weg naar het buitenland vinden.”

Tekst: Marcel Coppens
Foto: Bart Vandenbroucke

Brecht Van Kerckhove
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Even blikt René Corstjens - 26 jaar 
manager - terug naar het verleden. “Na 
het ‘buitenvolley’ in de prehistorie aan 
de Maaseikse Bospoort en de eerste 
‘indoor’-periode op de technische 
school Sint-Jansberg is het jaar 1974 
een eerste sleutelmoment: in Maaseik 
werd de stedelijke sporthal gebouwd. 
We debuteerden een dozijn jaren later 
Europees in 1986 en 1987. Het aantal 
uren training was drastisch de hoogte 
ingegaan. In 1991 is Marc Vermeulen 
in dienst gekomen in de administratie, 
daarna werd in 1993 de eerste vleugel 
van de Agora gebouwd. Twee jaar 
later speelden we onze eerste CL-
wedstrijd, destijds in de Europabeker 
voor Landskampioenen. Ik ben in ’95 
voltijds voor de club beginnen werken. 
Een jaar later werd de Agora qua ruimte 
verdrievoudigd en uitgebreid met een 
tribuneruimte en een fitnesszaal. De 
kroon op het werk is de bouw van 
de Lotto Dôme geweest, gestart in 
2007 en geopend op 4 oktober 2008.”

Totaal nieuwe ploeg

Op dit ogenblik zijn we vijf jaar later 
en puilt de trofeeënkast uit van de 
prijzen: Belgische titels en bekers, 
Supercups en Europees zilver en 

Maaseikenaar René Corstjens breekt een lans voor meer professionalisme

“Wij moeten alle eieren in 
dezelfde mand leggen”

René Corstjens voorstellen is als een open deur intrappen. In 1986 was hij bij Noliko 

Maaseik trainer-coach in opvolging van Jos Klaps. In 1987 werd René door Noliko 

Maaseik als teammanager aangesteld onder de nieuw Poolse trainer Zbigniew 

‘Leo’ Lubiejewski. In de evolutie van vele jaren groeide René door naar de functie 

van ‘general manager’. Op zijn zestigste geeft hij de fakkel nu stilaan door aan 

zijn schoonzoon Dieter Leenders, naar voren geschoven als algemeen directeur. 

“Ik blijf alleszins lid van het management-team en lid van de Raad van Bestuur. Ik 

blijf bovendien het operationeel management ondersteunen en het commercieel 

management behartigen,” is Corstjens weer helemaal klaar voor een nieuw topseizoen.

brons. Alleen afgelopen seizoen 
bleef Maaseik op zijn honger zitten. 
En zo maakte de club ‘tabula rasa’ 
in zijn spelersbestand.
 “Tabula rasa: dat vind ik niet de 
juiste bewoording. Alle vertrekkers 
waren simpelweg einde contract. 
Wij konden ze niet tegenhouden: 
ze konden zich zonder uitzondering 
allemaal financieel verbeteren. Er 
is geen enkele speler vertrokken 
die nu minder verdient. En ik wil 
alle geruchten uit de wereld helpen: 
voor ons moest niemand weg.”

Maaseik kan niet ontkennen dat er 
deels een verlegging is gebeurd 
naar een aantal Belgen.
Corstjens: “Ook dat is niet helemaal 
de juiste perceptie”. “Oké, Hoho en 
Raymaekers zijn Limburgers, dat 
klopt. Hoho heeft hier zijn ‘roots’ 
van kindsbeen af: hij was al in 
het verleden onderwerp van vele 
onderhandelingen. Maar ook hij 
koos enkele seizoenen voor de top 
in het buitenland. Omdat de situatie 
niet overal zo rooskleurig is, heeft 
Raymaekers geopteerd voor een 
terugkeer. Ja, ik zie het zo: Matias 
is getrouwd, zo moet hij zorgen voor 
vrouw en kind. Hij is heel ambitieus, hij 

heeft de Russische top meegemaakt. 
Het is dus niet zo vreemd, dat hij 
weer bij ons in beeld is gekomen. Hij 
kent overigens de club, hij maakt hier 
de cirkel van zijn carrière rond. En 
datzelfde geldt ook voor Kristof Hoho.”

Vier spelers zijn gebleven: Maan, 
Derkoningen, Parkinson en 
Valkiers.
 “Ja, zo hebben Eddy Evens en 
Pascal Delfosse keihard gewerkt om 
een nieuwe ploeg samen te stellen. 
We zullen zien wat het wordt. Zij zijn 
er wellicht vele weken mee bezig 
geweest om de spelersmarkt grondig 
te scannen. Zo zijn de Amerikanen 
Devany en Menzel, de jonge 
Zweed Nilsson, de Belg François 
Lecat en de Argentijn Pereyra erbij 
gekomen. We hebben maar één 
doel: de ‘max’ uit het nieuwe team 
halen. Finales spelen, Europees 
zeker de groepsfase overleven.”

Succes van Tigers en 
Dragons

De successen van de Belgische 
nationale mannen- en 
vrouwenploegen op het EK zijn 
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Corstjens uiteraard niet ontgaan. 
“Het EK-brons voor de vrouwelijke 
Tigers tegen Servië in Berlijn en de 
zevende plaats voor de Dragons, de 
mannen in Denemarken, zijn echt zeer 
aangename verrassingen. De Red 
Dragons wonnen de European League 
en klopten het ‘zilveren’ Italië op het 
EK in de poules, dat is niet niks. Heel 
positief voor de populariteit van het 
volleybal. Je moet het ijzer smeden als 
het heet is. Het is een uitdaging voor 
alle instanties om onze sport sterker 
te plaatsen in het sportlandschap. Dat 
kan alleen maar gebeuren via een 
verdere professionele injectie. We 
zijn slechts met negen ereklassers. 
Voor mijn part zijn er dat drie te 
weinig. Maar anderzijds heeft het ook 
geen zin matchen te spelen die je op 
voorhand al gewonnen hebt bij gebrek 
aan tegenstand. Ik hamer op meer 
kwaliteit. In Limburg zijn we overigens 
nog de enige ereklasser, een beetje 
jammer. In andere provincies doen 
de hoofdsteden het heel goed. Ik 
denk dan aan Antwerpen en Gent. 
En Asse-Lennik heeft een link 
met Brussel. En natuurlijk (lacht) 
is er ook aartsrivaal Roeselare.” 

“Voor de Bond (KBVBV en VVB) 
en de Liga ligt een heel terrein voor 
ontginning te wachten. Topvolley 
moet zijn professionele structuur 

binnen de bond nog verstevigen en 
de sport nationaal sterker organiseren 
en nog beter vermarkten.”

 ‘Vermarkten’, dat is voor Corstjens 
een heilig woord. “In die zin is Edwin 
Blauwblomme, de vroegere voorzitter 
van Roeselare, de geknipte kandidaat 
om voorzitter Frank Smets in de Liga 
op te volgen. Blauwblomme volgt de 
sport en is een man met aanzien en 
ambitie. Hij is iemand die veel tijd wil 
vrijmaken om de belangen van alle 
clubs te vertegenwoordigen. Over de 
clubs heen, jawel, maar altijd in het 
belang van het clubvolleybal. Volley 
op een hoger niveau brengen: dat is 
zijn primordiale taak. Organisatorisch, 
commercieel, ook qua infrastructuur, 
qua communicatie naar de media. Zo 
moet het volleybal zich sterk inbedden 
in het Belgische sportlandschap. Dat 
moet in zijn totaliteit gebeuren, in 
een professionele omgeving, zodat 
spelers uit eigen land hun sport 
beroepshalve kunnen beoefenen. 
We moeten zeker niet Nederland 
achterna: ooit olympisch kampioen 
en nu helemaal afgekalfd. Dat 
is niet het juiste voorbeeld.”
 
“Het product volleybal moet attractief 
zijn,” aldus Corstjens. “Zodanig leuk, 
dat sponsors bereid zijn om geld 
in de clubs te pompen. De eisen 

aan het product 
worden strenger 
en strenger. Maar 
zelfs met relatief 
weinig geld, 
vergeleken dan 
met het voetbal, 
kan een sponsor 
veel return krijgen. 
Een ploeg uit de 
Ethias League 
heeft zo veel 
uitstraling als een 
voetbalteam in 
tweede nationale.”
 

Opleiding

René Corstjens 
kan niet genoeg de 
klemtoon leggen 
op de opleiding 
van jongeren. “De 
vol leybalschool 
is de 
voedingsbodem 
voor de nationale 
ploegen. De bond 

doet daar terecht enthousiast over, 
ik ook. Maar ik vind dat de rol van de 
clubs in het hele verhaal te weinig in 
de verf wordt gezet. Laat ons eerlijk 
zijn: het begint allemaal bij de clubs 
zelf. Zij moeten in eerste instantie 
zorgen dat kinderen kunnen en willen 
volleyballen. Niet alle internationals 
komen uit de volleybalschool: 
Klinkenberg niet, Depestele en Gert 
Van Walle niet, Van de Voorde ook 
niet echt. De clubs, hé: zij vormen de 
basis van heel het volleybalgebeuren,. 
Tot dit jaar zijn het de clubs geweest 
die via de Europese campagnes 
de sportieve propaganda hebben 
gemaakt. Weet je: eigenlijk zijn 
de ouders van jonge kinderen de 
allereerste basis. Samen met hun 
grootouders. In eerste instantie zijn zij 
het, die het volleybal leefbaar houden.”

Zo doet Corstjens een oproep aan 
iedereen die met volleybal bezig is. 
“Ja, om vooral gemeenschappelijk 
te denken, om te werken aan een 
gemeenschappelijk project, waardoor 
het Belgische volleybal als één 
community haar sport steunt. De 
bondsinstanties en de Liga moeten 
de juiste samenwerking aanreiken. 
Voor de clubs in de Ethias League 
vooral op een professionele basis. 
Via waterdichte contracten. Op dit 
ogenblik is de tijd rijp om volleybal in 

in het Belgische topvolleybal
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België met alle partijen constructief 
op de kaart te zetten via het KBVBV, 
de VVB, de AIF, de provincies en de 
clubs. We zijn niet de grootste sport, 
dus moeten we alle eieren in één 
mand leggen, onze sport verkopen en 
vermarkten. Alleen op die manier zal 
het volleybal de moeite waard blijven, 
zodat we professioneel volley kunnen 
blijven aanbieden. Als dat niet meer 
kan, valt de voedingsbodem weg: 
de uitstraling namelijk van profs op 
jonge mensen. We hebben vedetten 
nodig. Ze spelen nog te vaak in het 
buitenland, waar andere budgetten 
en normen worden gehanteerd.”

Van Decraen: spijtig

Ondertussen heeft Maaseik gekozen 
voor de Italiaanse trainer Vincenzo 
Di Pinto in opvolging van Brecht 
van Kerckhove. “Het is allemaal een 
beetje toeval: Vincenzo was vrij op 
de markt. Misschien mee door de 
crisis in Italië. Door onze geweldige 
internationale uitstraling hebben wij 
hem naar Maaseik kunnen halen. Hij 
is onvoorstelbaar gepassioneerd door 
de sport. Heel sterk in techniek. Ik hoop 
dat iedereen in dit land het toejuicht, 
dat hij in België aan de slag gaat.”

Maaseik moest een tegenslag 
verwerken: het vertrek - een eigen 
keuze - van de nieuwe assistent-coach 
Jo Van Decraen. “Een heel spijtige 
zaak,” zegt Corstjens. “Jo heeft vijf 
jaar hier gespeeld. We hoopten tien 
jaar met hem samen te werken. Dit 
was voor hem toch een ideale stap. 
Van een topcoach als Di Pinto kon hij 

Brecht Van Kerckhove wordt directeur Sportkader Opleiding

De Vlaamse Volleybond (VVB) verwelkomt vanaf 1 oktober 2013 
Brecht Van Kerckhove als directeur Sportkader Opleiding.

Brecht is geen onbekende in het volleywereldje. Nadat hij als speler 
bij verschillende topclubs uitkwam, was hij ook jarenlang assistent-

coach of coach bij een aantal clubs. Zo was hij in het voorbije seizoen 
hoofdcoach bij Noliko Maaseik, waarmee hij een ticket voor de 

Champions League veroverde.
In de voorbije zomer maakte Brecht ook deel uit van het technisch 

kader bij de Yellow Tigers, die brons veroverden op het EK vrouwen.

Zijn takenpakket omvat o.a. volgende punten:
• de inhoudelijke controle en evaluatie van het geheel van de 

sporttakspecifieke opleidingen en bijscholingen;
• de coördinatie van de lopende cursussen en de programmatie van 

de cursussen voor het daarop volgende cursusjaar;
• de coördinatie en organisatie van sporttakspecifieke bijscholingen en 

clinics;
• onderzoeken hoe nieuwe media kunnen ingezet worden in de 

opleidingscursussen + ze implementeren;
• bewaken en opvolgen van geïndividualiseerde opleidingstrajecten en 

persoonlijke vormingstrajecten van topsporttrainers.

Noliko Maaseik

veel leren. Maar ja: je moet je goed 
voelen in jouw job, anders heeft het 
geen zin. En ja, in Maaseik is natuurlijk 
veel intensiever werken dan bij Herk, 
waar Jo een tijdje de eerste trainer 
was.” De Italiaan Giovanni Torchio 
– die twee jaar geleden nog samen 
werkte met Di Pinto – volgt hem op. 

Heeft Maaseik nog nieuwe initiatieven 
in petto? “Ja, het is de bedoeling 
voortaan elke zomer een BK-
manche beachvolley op de markt van 
Maaseik aan te bieden. Ik heb zelf 
recreatief meegespeeld. Ik ben één 
van de mannen van het eerste uur. 

Wim Segers is mijn opvolger. Met 
zijn medewerkers heeft hij met veel 
bravoure mijn werk verder gezet. Ik 
hoop ook dat de omgevingswerken 
aan de Lotto Dôme in orde komen. 
Dan gaat het om een buitenzwembad 
met een ligweide. De afwerking is nog 
altijd hangende. Spijtig, want het was 
een hete zomer. Niemand, die binnen 
wilde zwemmen, hé. Zo is een stuk 
van het totale concept niet af. En het 
concept is het originele concept niet 
meer zonder de complete oplevering.”

Met het sportieve houdt René zich 
iets minder bezig. “Roeselare lijkt me 
de topfavoriet na de terugkeer van 
Verhanneman. Coach Rousseaux 
heeft zeer goed werk geleverd. 
Ook Antwerpen met Yannick van 
Harskamp behoort bij de top. Asse-
Lennik en Puurs (Claudio Gewehr) 
zijn bij de kanshebbers. Ik wil ook 
Menen (Dardenne), Guibertin (Urnaut) 
en Borgworm en VDK Gent niet 
onderschatten. Onze rol is het uiteraard 
voor de eerste plaatsen te spelen. 
Ook in de Champions League tegen 
Lokomotiv Belgorod (Rus), Ostrava 
(Tsj) en Olympiakos Pireaus (Gri). Het 
zou een ontgoocheling zijn als we de 
groepsfase niet zouden overleven.”

Tekst: Leo PEETERS
Foto’s: Noliko Maaseik

Vincenzo Di Pinto
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VDK Gent mannen krijgt een jaar om structuur uit te bouwen

“Werken naar een 
semi-professionele ploeg of niet?”

Als nieuwkomer in de Ethias Volley League staat VDK Gent Heren 

sportief voor een bijzonder zwaar jaar. De club heeft echter het 

voordeel dat er aan het einde van het seizoen geen daler zal zijn. Zij 

krijgt met andere woorden de kans om het jaar daarop sportief en 

structureel voor te bereiden. De bouw van een nieuwe sporthal met 

een capaciteit van 1000 toeschouwers moet daarbij een extra troef zijn.
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Een vijftal jaar geleden promoveerde 
de mannenploeg VDK Gent ook al eens 
naar de hoogste reeks. Toen bleek de 
spelersgroep, ondanks veel goede wil, 
niet opgewassen tegen de concurrentie 
en werd het meteen een ticketje retour. 
Ook nu had de club niet de financiële 
middelen om de ploeg uit te bouwen 
met topspelers, laat staan buitenlandse 
transfers. Iedereen vermoedt dus dat 
Gent opnieuw de laatste plaats niet zal 
kunnen vermijden. Maar het verschil 
is dat daar dit keer geen degradatie 
aan vast hangt. Na het stoppen van 
Herk-de-Stad wou geen enkele ploeg 
uit Liga B immers de vrijgekomen 
plaats in nemen en besliste de 
federatie dan maar om een competitie 
met negen ploegen te organiseren.

“De andere ploegen in de topreeks 
evolueren meer en meer naar 
professionalisme”, benadrukt trainer 
Peter Reynvoet. “De bal ligt dus in het 
kamp van het Gentse clubbestuur: 
welke stap gaat het in het seizoen 2014-
2015 zetten? Op amateurbasis verder 
doen is niet meer mogelijk in de Liga 
A. De kern van de discussie is: bouw je 
uit naar een semi-professionele ploeg 
of niet? Een beetje naar het voorbeeld 
van de vrouwen van VDK Gent met 
namiddagtrainingen. Blijf je verder 
doen met enkel avondtrainingen, 
dan dreigt zich hetzelfde scenario 
als vijf jaar geleden af te spelen.”

“De nieuwe zaal die men aan het bouwen 
is op de Edugo-scholengemeenschap 
in Oostakker kan een boost geven om 
nieuwe sponsors en supporters aan te 
trekken. Het is een schitterend initiatief 
van de Stad Gent naar het volleybal 
toe. Dit geeft veel extra mogelijkheden 
naar ondersteuning van de ploeg. 
Vanaf april volgend jaar zouden wij in 

Zij steunen topvolley in België

die nieuwe sporthal kunnen spelen. 
Het bestuur krijgt nu een jaar de 
tijd om op verschillende vlakken 
structureel iets op poten te zetten.”

“Misschien moeten wij hier en daar wat 
onze stoute schoenen aantrekken en 
op onze strepen staan als club in de 
hoogste volleybalreeks. Dat je daar 
speelt, is toch niet min. Wat wij nu 
tegenkomen bijvoorbeeld, is dat wij ’s 
maandags in een andere zaal moeten 
trainen. Dat brengt telkens een hele 
verhuis van ballen en materiaal met 
zich mee. Enkel omdat mensen die 
al dertig jaar op dat uur in de sporthal 
zitten niet willen wijken. Stel je voor 
dat AA Gent moet schermen om te 
trainen op de dagen en uren die zij 
willen. Dat zou men niet accepteren.”

De  spor t ieve  amb i t ies  in  he t 
seizoen 2013-2014 zijn dus niet al 
te hoog. Toch geven de prestaties 
in de voorbereiding ook wat hoop.

“Wij moeten realistisch zijn en de lat 
niet te hoog leggen”, aldus Reynvoet. 
“Het wordt sportief een ongelooflijk 
moeilijk jaar. Wij kunnen echter niet 
anders dan zoveel mogelijk ons best 
doen. En ik hoop dat wij niet het zwakke 
broertje zullen zijn, zoals de meeste 
tegenstanders ons vermoedelijk 
omschrijven. Maar het ambetante 
broertje, waar zij het moeilijker tegen 
hebben dan zij gedacht hadden.”

“Met de middelen die wij hebben, 
verloopt de voorbereiding voortreffelijk. 
Op ons eigen toernooi bijvoorbeeld 
klopten wij Rotterdam en deden heel 
goed mee tegen Waremme. Het team 
is heel positief. De spelers hangen 
ook heel goed aan elkaar en dat zal 
belangrijk zijn omdat onze kansen op 

winst heel beperkt zullen zijn. Ik hoop 
alleen dat wij niet te vroeg in vorm 
zijn en nog wat marge hebben. Wij 
hebben enkele spelers die het niveau 
aankunnen, maar die professioneel 
andere keuzes gemaakt hebben.”

Reynvoet was vijf jaar geleden ook de 
coach van de ploeg. Kan hij bepaalde 
lessen trekken uit dat vorig avontuur?

“Toen was de ploeg veel te groen en 
was er geen onderbouw”, stelt Peter. 
“Op het einde waren de spelers blij 
dat ze het jaar nadien weer in Liga 
B konden spelen. De les die wij 
kunnen trekken, is vrij eenvoudig: blijf 
realist en verwacht geen onmogelijke 
dingen. Daarnaast moet je wel altijd 
streven naar beter. Ook al leidt dat 
daarom niet tot overwinningen.”

Na zijn eerste passage bij Gent, stapte 
Reynvoet over naar PNV Waasland. 
Waarna hij naar VDK terugkeerde, om 
er drie jaar sportief coördinator te zijn. 
Ook op het gebied van trainerschap 
denkt Reynvoet dat de club naar meer 
professionalisering zal moeten gaan.

“Het heeft heel wat voeten in de aarde 
gehad om weer de handschoen van 
het trainerschap op te nemen. In 
onderling overleg heb ik mij toch laten 
overhalen. Oorspronkelijk zou ik enkel 
de baltraining geven. Intussen is alles 
op mij terecht gekomen. Dit is moeilijk 
te combineren met mijn fulltime job 
in het onderwijs. Bij de concurrentie 
gaat het om trainers waar zij het als 
hoofdjob doen. Ook op dat vlak zal het 
bestuur moeten nadenken wat zij gaan 
doen in het hierop volgende seizoen.”

Tekst: Philippe Cryns
Foto: site VDK Gent heren

VDK Gent Heren
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De meisjes van coach Stijn 
Morand staan echter wel 
voor een bijzonder zware 
opdracht. Maar ook voor 
enkele leuke avonden. 
Op 23 oktober krijgen ze 
gegarandeerd een vol 
huis en een geweldige 
ambiance, want ze spelen 
hun thuismatchen in het 
Gentse Tolhuis, midden in 
de Turkse wijk. En wie komt 
er op bezoek? Vakifbank 
Istamboel, de onbetwiste 
kampioen van Turkije met een 
vedettenploeg, die bestaat 
uit de Turkse internationals 
Aydemir en Toksay, de 
Duitse international Fürst en 
de gelauwerde Servische 
opposite Brakocevic 
en haar landgenote 
Nikolic. Kortom, een 
ploeg om ‘U’ tegen te zeggen.
Een week later mogen de Gentse 
vrouwen op bezoek bij Sopot, 
de Poolse kampioenenploeg die 
o.a. de Belgische aanvoerster 
Charlotte Leys in de rangen telt. 
Internationale ervaring opdoen, is de 
betrachting van Morand en zijn ploeg.
Bij de mannelijke Belgische 
deelnemers is de opdracht eensgezind: 
minstens de tweede ronde halen. 
Beide ploegen zullen daarvoor allicht 
op hun thuiswedstrijden moeten 
rekenen. Maaseik treft immers 
Belgorod (weliswaar ‘slechts’ vijfde 
in een sterke Russische competitie), 
Tsjechisch kampioen Ostrava 
en Grieks kampioen Olympiakos 
Piraeus. Roeselare botst op de Duitse 
nummer twee, Friedrichshafen, op 
het Turkse Galatasaray (derde na de 
reguliere competitie) en op de Poolse 

Roeselare, Maaseik en Gent in Champions League

“Minstens de tweede ronde 
bereiken”

De geslaagde Europese campagnes met de nationale ploegen lijken nog maar net achter de 

rug, of daar kondigen zich deze maand al de eerste Europese campagnes voor clubteams aan. 

Dat Noliko Maaseik en Knack Roeselare daaraan deelnemen, lijkt een doodgewone zaak. Vaste 

klanten in de sterkste Europese competitie. Voor het eerst sinds lang doet er echter ook opnieuw 

een Belgische ploeg mee in de Champions League voor vrouwen, nl. kampioen VDK Gent.

vice-kampioen Kedzierzyn-Kozle. 
Andere affiches in de CEV-beker 
zijn: Kieldrecht – Ekaterinenburg 
(4de in Rusland) en Antwerpen 
– Unterhachung (Duitse nummer 
twee na de reguliere competitie).

Wedstrijden Belgische ploegen eind oktober/begin november:

- 22/10: (CHL) 20u30 Roeselare – Friedrichshafen;
              (CEV) 18u30 Ekaterinenburg – Kieldrecht;
- 23/10: (CHL) 20u30 VDK Gent – VakifBank Istamboel + 19u Belgorod – 
Maaseik
              (CEV) 20u Unterhachung – Antwerpen
- 24/10: (CEV) 20u30 Menen – HotVolley Wenen; 20u30 Oudegem – Yuzhny
- 29/10: (CHL) 20u30 Maaseik – Ostrava; 20u30 Sopot – VDK Gent
              CEV) 18u Yuzhny – Oudegem
- 30/10: (CHL) 17u30 Galatasaray Istamboel – Roeselare
- 31/10: (CEV) 20u30 Antwerpen – Unterhachung
- 05/11: (CHL) 20u30 Roeselare – Kedzierzyn
- 06/11: (CHL) 18u Olympiakos Piraeus – Maaseik
* Terugmatch Hotvolley Wenen – Menen (datum/uur onbekend op 01/10)
* Challenge Cup (later): Asse-Lennik – Azores (Por); Hermes Oostende – 
Cracko (Bosnië) en Charleroi – Besiktas (Tur).

Nog melden dat Menen haar 
thuiswedstrijd op Schiervelde speelt 
en Kieldrecht in het EVC in Vilvoorde.

Tekst: Marcel Coppens
Foto: CEV 

Brakocevic
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Situering van de vereniging

Elckerlyc staat voor “Elk wat 
wils” en heeft de betrachting 
zoveel mogelijk meisjes en 
dames tot volleybal aan te zetten.
Volleybalclub Dames Elckerlyc 
Zwevezele is een sportclub waar 
opleiding van de jeugd uit de eigen 
gemeente en buurgemeenten van 
primordiaal belang is. Vanuit een 
praktisch gerichte begeleiding 
krijgt elke speelster de kans zich 
op haar niveau te ontwikkelen. 
Daarnaast kunnen ze zich via 
competitievolleybal op regionaal en 
provinciaal vlak vervolmaken. Vanuit 
deze deskundige opleiding zorgt de 
club voor een geleidelijke overgang 
naar de seniorenploegen, zowel op 
recreatief als op competitief niveau.
Onze club bestaat uit een 
volleybalspeeltuin voor de 
allerjongsten die voor het eerst van 
het volleybal kunnen proeven. Daarna 
schuiven ze - volgens leeftijd en 
niveau - door naar het competitief 
jeugdvolleybal dat zowel regionaal 
als provinciaal georganiseerd wordt.
De talenten en meer ervaren 
jeugdspeelsters kunnen, indien 
zij dit wensen, doorschuiven naar 
één van onze drie seniorploegen 
in 4de provinciale, 3de 
provinciale of in 2de provinciale. 
Wanneer een speelster het 
niet meer kan opbrengen aan 
competitievolleybal te doen, biedt 
de club hen de mogelijkheid 

Club in de Kijker

Elckerlyc Zwevezele 

“Onze plaats in divisie 

opnieuw innemen”

Elckerlyc is ook één van de clubs die het Gouden label van het 

Jeugdsportfonds 2012 behaalde en zij verdient dus extra aandacht.

Jeugdcoördinator van de club, Els Van de Vyvere, nam gretig de 

handschoen op om Zwevezele een typische vrouwenclub, voor te stellen.

om recreatief verder te spelen.

Plaats in de regio

‘Onze club ligt nogal centraal in de 
provincie West-Vlaanderen. Er zijn 
verschillende clubs in de omgeving 
met minstens hetzelfde aanbod, 
zoals bijvoorbeeld VKT Torhout, 
Bevo Roeselare, Tievolley Tielt 
als de voornaamste. Maar tot op 
heden is er geen samenwerking 
tussen deze verschillende clubs, 
zelfs niet met onze fusiegemeente 
WIVO Wingene. Het leidt wel steeds 
tot het spelen van leuke derby’s, 
meestal op het scherp van de snee.’

Opleidingsstructuur binnen de 
vereniging

Maatschappelijk gegeven: zoveel 
prikkels voor de jeugd

In onze gemeente is er zeker geen 
overaanbod aan sporten voor 
meisjes. Wel is het zo dat heel 
veel van onze leden deel uitmaken 
van de plaatselijke jeugdbeweging 
“Chiro”. Enkelen zijn ook lid van 
de dans- en/of muziekschool. De 
club probeert in de mate van het 
mogelijke voor de jeugdtrainingen 
de trainingsuren af te stemmen op 
de andere tijdsbesteding van onze 
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jeugdspeelsters. Als ze doorstromen 
naar onze seniorenploegen gaan we 
er vanuit dat volleybal voorrang krijgt. 
De instroom van nieuwe leden loopt 
zeer goed. Jaarlijks organiseert onze 
club een scholenproject en zijn onze 
senioresploegen met eigen speelsters 
het grote uithangbord van onze club. De 
jarenlange ervaring met jeugdwerking 
en het behalen van talloze regionale, 
provinciale, landelijke en nationale 
titels zorgen ervoor dat er geen 
gebrek is aan nieuwe inschrijvingen.

Ontstaan van de club 

Volleybalclub Dames Elckerlyc 
Zwevezele werd in 1969 opgericht 
en bestaat enkel uit meisjesploegen.
Aanvankelijk  was er een 
basketbalploeg voor mannen met 
de naam Elckerlyc Zwevezele. De 
vrouwen van de basketters wilden 
ook sporten en kozen voor volleybal. 
Meteen was “Volleybalclub Dames 
Elckerlyc Zwevezele” geboren. 
Elckerlyc staat voor “Elk wat wils” en 

had als sociale functie zo veel mogelijk 
mensen sport te laten beoefenen.

Het grote aandachtspunt van de 
club is de opleiding van de jeugd. 
In het seizoen 1984-1985 werd 
er voor het eerst een jeugdploeg 
(B-jeugd - scholieren) ingeschreven. 

De allereerste jeugdploeg van Elckerlyc 
Zwevezele werd meteen kampioen en 
werd dan ook terecht in de bloemetjes 
gezet op het gemeentehuis.
 
Na het behalen van de titel bij de 
scholieren in het seizoen 1984-1985 

kwam de jeugdwerking van Elckerlyc 
pas echt goed op gang. In het seizoen 
1985-1986 startte de club met negen 
jeugdploegen en dit was meteen een 
unicum in België. In dit seizoen werd 
de D-, B- en A-jeugd kampioen van 
West-Vlaanderen, won de B-jeugd 
de beker van West-Vlaanderen en 

Ploeg
Kampioen 
van België

VVB-kam-
pioen

VVB-
beker

Provinciaal 
kampioen

Provinciale 
beker

A-Jeugd 2x 1x - 4x 3x
B-Jeugd - 1x 3x 5x 6x
C-Jeugd 2x 3x 2x 6x 4x
D-Jeugd 3x 3x 3x 5x 6x
E-Jeugd 1x 1x 3x 7x 7x
Totalen 8x 9x 11x 27x 26x

werd er voor het eerst een jeugdploeg 
kampioen van België. Deze wedstrijd 
ging door in Etterbeek waar er 
gewonnen werd van Zevendonk. 

Dé droom

De club wil in alle geledingen van 
de club haar  werking optimaliseren. 
Het behalen van het het “Gouden 
Label” is een grote stimulans om op 
de ingeslagen weg verder te gaan.
Meer concreet willen wij met onze 
club de verloren plaats in divisie 
terugwinnen. Daarvoor rekent 
Elckerlyc Zwevezele op de huidige 
ploeg in tweede provinciale. ‘Het 
zou leuk zijn indien de andere 
seniorploegen eveneens een 
stap voorwaarts kunnen zetten. ‘

Verzameld door Luc De Leenheer

‘Voor de jeugdtrainingen probeert de club 
de trainingsuren af te stemmen op de andere 

tijdsbesteding van onze jeudgspeelsters.’

Sinds het seizoen 1984-1985 hebben we al talloze 
jeugdtitels behaald!

‘De volleybalmicrobe zit bij ons 
thuis in de familie daarom speel 
ik het ook graag; zelfs mijn oma is 
mijn trainster!’ 

‘Mijn oma is de leukste van de 
club, maar mijn mama is mijn grote 
favoriete.’

‘Mijn grote droom is ooit samen in 
de eerste ploeg   te spelen.’

Judith,  9 jaar

‘ Ik speel graag in groep, daarom 
volleybal en het is een toffe sport!’

‘Elckerlyc leek me een toffe club en 
in mijn gemeente.’

‘Het leukste vind ik het oefenen 
voor de wedstrijden.’ 

‘Ik heb niet echt een volleyfavoriet. 
Iedereen in de club is gewoon echt 

leuk.’

‘Mijn grote droom is later in het 1ste 
team volleybal te 

spelen.’ 

Flore,  11 jaar

‘Ik speel graag volleybal omdat het 
leuk is en ik dat kan doen met mijn 
vriendinnen.’
Zwevezele is een toffe club omdat 
er veel sfeer en gezelligheid is.’ 
‘Het duo-toernooi is echt wel het 
tofste!’
‘ Elise de spelverdeelster van de 
1ste ploeg is mijn echte favoriete.’

‘Mijn grote droom is 
wereldkampioen 
te worden met ons 
land!’

Elise,  12 jaar
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Frank Smets stopt als Liga-
voorzitter

Na verschillende jaren de Liga 
op een steeds hoger niveau 
gebracht te hebben, ondanks 
de vele tegengestelde belangen 
binnen de Ethias Liga, vindt Frank 
Smets dat het tijd is om de fakkel 
aan anderen door te geven.
Zoals de statuten het voorschrijven, 
zal hij op 4 november tijdens een 
bijzondere algemene vergadering zijn 
officieel ontslag indienen. Dan volgt 
er een periode van 14 dagen, waarin 
nieuwe kandidaten zich kunnen 
aanmelden. Verwacht wordt dat ex-
Roeselare-voorzitter Blauwblomme 
zich kandidaat stelt. Het is nog 
niet duidelijk of er ook andere 
gegadigden zijn voor deze functie.

Supercup Oudegem – VDK 
Gent

Zaterdag 5 oktober om 17u heeft 
de Supercup plaats bij de vrouwen 
en zowel bekerwinnaar Oudegem 
als kampioen VDK Gent geven aan 
dat deze wedstrijd te vroeg komt. 
“Wij trekken met volle moed en met 
veel ambiance naar de Arena in 
Deurne, maar het zal duidelijk zijn 
dat wij starten als underdog,” weet 
de Oudegemse pr-verantwoordelijke 
Hubert Van Hauwermeiren. 
“En bij ons moeten zeven nieuwe 
gezichten ingepast worden in onze 
verjongde ploeg,” stelt coach Stijn 
Morand. “Op Amigos Zoersel werd 
al duidelijk dat we mooie momenten 
kunnen afwisselen met minder mooie. 
De conditie van de dag wordt bepalend, 
maar de Supercup is voor onze ploeg 
duidelijk te vroeg om al te pieken.”

Supercup Knack Roeselare 
– Noliko Maaseik

Zaterdag 5 oktober om 20u30 wordt 
bij de mannen gestreden om de 
Supercup tussen Knack Roeselare 
en Noliko Maaseik, een wedstrijd 
die ook door Sporza gevolgd wordt 
en op ‘livestream’ te bekijken valt. 
“Ondanks de late terugkeer van een 
aantal internationals, zijn we er toch 
op gebrand om een eerste prijs te 
pakken in de Arenahal in Deurne,” 
vindt coach Emile Rousseaux. “Wij 
zijn bij Roeselare ook het slachtoffer 
van onze politiek om sinds enkele 
jaren de betere Belgische spelers 
aan te trekken, die dan ook nog 
voor de nationale ploeg uitkomen.”
“Bij Maaseik zal Maan allicht afwezig 
blijven omdat hij deze week nog 
met de Nederlandse nationale 
ploeg actief is. Ook bij ons zijn er 
nogal wat wijzigingen, er kwam 
een nieuwe coach en dus kijken we 
nieuwsgierig uit naar hetgeen dit 
team nu reeds brengen kan,” beseft 
teammanager Ivo Rutten. (mc)

Supercup / Liga
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