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Promotie

Promotieperiode in onze zaak, solden, batjes, grote 
vermindering, sperperiode…
Jullie kennen allemaal deze winkeltermen, bedoeld 
om volk te lokken tijdens een afgebakende, wettelijke 
periode, waarin de laatste nieuwe kleedjes, schoenen 
of polo’s toch nog in een ultieme poging kunnen 
gekocht worden, alvorens ze volgend jaar  als ‘compleet 
verouderd’ bestempeld worden door diezelfde ketens…
Neen, dan gaat het bij een promotie in het volley wel 
enigszins anders. Een beetje tot hun eigen verbazing 
promoveerden de Red Dragons in de World League 
naar de hoogste internationale afdeling. Zij spelen 
er in juni 2016 met de beste twaalf landen van de 
wereld. Geen gunstkoopje, maar wel de volle prijs als 
ze zich in deze superzware groep kunnen handhaven, 
want ook dan is ‘Belgium’ nog op dit hoogste niveau 
vertegenwoordigd in 2017.
In het spoor van de Yellow Tigers dus, want de vrouwen 
van coach Gert Vande Broek slaagden erin om, zonder 
een aantal vaste basisspeelsters, zich deze zomer te 
handhaven in dit hoge gezelschap en dus kunnen zij 
volgende zomer opnieuw ervaring opdoen tegen de 
toplanden uit het vrouwenvolley.
“Jammer dat we door dit gewijzigde systeem onze 
nationale ploegen nog amper aan het werk kunnen 
zien voor eigen publiek,” klonk er reeds als enigszins 
gewettigde kritiek.
Echt fervente volleyliefhebbers vinden altijd wel ergens 
een obscure post, waarop je – soms tot diep in de 
nacht – onze nationale (jeugd)ploegen aan het werk 
kan zien. Natuurlijk willen de volleyfans veel volley zien. 
Liefst ook op de nationale zenders, al moet allicht even 
nagedacht worden of een actie als ‘Meer volley op tv’ 
wel tegelijkertijd meer promotie brengt voor onze sport. 
Het initiatief van de Liga, in samenwerking met Telenet, 
zal daarover allicht uitsluitsel brengen als er elke week 
een wedstrijd op de beeldbuis verschijnt.
Absolute promotie voor het volley verwachten wij 
natuurlijk wél van het EK vrouwen met vijf speeldagen 
in de Antwerpse Lotto Arena. Jullie komen toch massaal 
af op de Yellow Tigers-fandag op zaterdag 5 september 
in de Sportoase in Leuven? En we zien jullie toch 
zeker ook in de Lotto Arena vanaf 26 september om 
onze nationale vrouwenploeg naar de halve finales te 
schreeuwen in Rotterdam. Want daar horen ze thuis. 
We verwachten je voor dit persoonlijk 
stukje promotie, dat je op deze manier 
kan bijdragen om onze sport een nog 
grotere weerklank te bezorgen buiten 
ons eigen volleywereldje!

Marcel Coppens
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“Ik ben een saaie coach”, glimlacht 
Vande Broek. “Ik wil helemaal niet in 
de underdogpositie kruipen, maar ben 
wel realistisch. We staan momenteel 
op nummer acht in de Europese 
ranking. Dan moeten we die top acht 
ook als ambitie stellen. Versta me niet 
verkeerd, we zullen ook niet stoppen 
wanneer we in de kwartfinale staan. 
Integendeel, we zullen er alles aan 
doen om zo hoog mogelijk te eindigen.”

Kunnen Yellow Tigers stunt van 2013 herhalen?

“Hoe duurder de plaatsjes,
 hoe hoger het niveau”

De Yellow Tigers zijn de laatste rechte lijn ingegaan naar het EK, dat op 

zaterdag 26 september voor hen van start gaat in de Antwerpse Lotto Arena. 

Een EK waarbij de verwachtingen - door de bronzen plak op de vorige editie 

- hoog liggen. Toch tempert coach Gert Vande Broek het enthousiasme.

Opnieuw het podium bezetten is 
dus geen obsessie?
 “Dat is onze droom en daar zullen 
we ook alles aan doen. Maar we 
moeten ook respect hebben voor het 
resultaat dat we hebben neergezet 
in Duitsland en Zwitserland. Dat 
was een ongelooflijke uitschieter 
en we hopen dat opnieuw te doen. 
Maar kijk de geschiedenisboeken 

er op na. Welk Belgisch nationaal 
team heeft twee keer op rij een 
medaille kunnen pakken op een EK?”
 
“Op drie jaar tijd zijn we dertig plaatsen 
geklommen op de wereldranking: 
van 43 naar 13. Elk jaar sprongen 
we opnieuw tien plaatsen vooruit. 
Het spreekt voor zich dat die opmars 
eindig is. Het is nu belangrijk om 
stabiliteit in de ploeg te krijgen. Ik 
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ben niet de eerste die zegt dat de 
top bereiken, makkelijker is dan aan 
de top te blijven. Belangrijk daarvoor 
is dat de groep groter is geworden.”

De kern werd in de voorbije 
toernooien verbreed, maar enkele 
van die meisjes zullen daardoor uit 
de boot vallen voor het EK.
“Dat is de zwaarste job van een 
bondscoach. Het is wel zo dat 
hoe duurder de plaatsjes worden, 
hoe hoger het niveau is. Een 
brede kern is essentieel voor een 
nationale ploeg. Laat ons ook 
eerlijk zijn: de meisjes hebben 
een fantastische ervaring gehad 
in Bakoe op de Europese Spelen.”

Om het EK voor te bereiden, 
sparren de Belgische meisjes 
tegen Turkije, een groepsgenoot op 
het kampioenschap.
“Het was aanvankelijk niet de 
bedoeling om te oefenen tegen 
een ploeg die we in de groepsfase 
treffen. Maar in de voorbereiding op 
de Europese Spelen hadden we een 
fantastische stage bij de Turken. 
Hun eis was dat ook zij hier konden 
komen. Aangezien de andere toppers 
niet beschikbaar waren, is Turkije een 
fantastische tegenstander om van 
te leren. En maak je geen illusies, 
ze kennen ons nu al door en door. 
Net zoals wij de andere ploegen van 
onze groep nu al zeer goed kennen.”

Sleutelmatch

De Turkse meisjes kunnen dan wel 
de mooiste adelbrieven voorleggen, 
onder meer door hun zege op de 
Europese Spelen, al staat daar de 
nederlaag tegen de Yellow Tigers 
tegenover in de World League, 
toch onderschat Vande Broek geen 
enkel team.
 “We kennen de klasse van Turkije, 
maar Azerbeidzjan was dé revelatie 
in Bakoe. De openingsmatch 
is steeds cruciaal op een groot 
toernooi. Vandaar dat we ons 
nu even veel focussen op onze 
openingsmatch tegen Hongarije. Als 
je die verliest, ben je onmiddellijk 
op achtervolgen aangewezen. Het 
zet ook de teneur, want snel het 
juiste ritme vinden, is zeer belangrijk 
op een kort toernooi als het EK.”

In 2013 was België nog de nobele 
onbekende die vriend en vijand 

verraste, nu kent iedereen het team.
“Ook dat maakt het moeilijker om 
eenzelfde resultaat te behalen. We 
zullen niemand meer echt verrassen, 
maar dat mag hoegenaamd geen 
excuus zijn. We hebben er trouwens 
wel twee jaar ervaring bij en die is 
zeker even belangrijk. Daarnaast 
is er ook het thuisvoordeel. Of dat 
echt zal meespelen, zullen we pas 
achteraf kunnen vertellen, maar 
de ploeg presteert het best in een 
goede ambiance. Dat hebben we 
op andere toernooien al gemerkt. 
Door die extra adrenaline krijgt het 
moraal een boost en kunnen de 
meisjes boven zichzelf uitstijgen.”

“We willen ook het verschil maken 
door scouting. We proberen ons goed 
voor te bereiden op elk duel zodat 
we onze tegenstanders op de juiste 
manier kunnen analyseren. Er zijn 
ploegen die we al heel goed kennen, 
maar van elk team ligt er een hele 
stapel wedstrijden. Dat kan ons alleen 
maar helpen om beter te worden.”

Traditie

Enkele jaren geleden wisten de 
Belgen amper dat er een nationaal 
volleybalteam was. Vande Broek 
zette in tussentijd iets op poten 
waardoor de liefde voor volleybal 
blijft groeien.
“We hebben in België geen traditie, 
maar die willen we wel krijgen. Om 
daarvoor te zorgen, willen we nu een 
stabiel nationaal team creëren. Het 
sleutelwoord om daarvoor te zorgen is 
structuur. En de structuur weerspiegelt 
hier een duidelijke visie, wat in het 
buitenland al eens benijd wordt. Toch 
moeten we rekening houden met twee 
valkuilen. Enerzijds is alles nog zeer 
jong. Dat maakt dat er nog groeimarge 
is. Anderzijds oogsten we speelsters 
uit een kleine regio als je dat vergelijkt 
met de andere landen aan de top.”

“Ik ben wel tevreden over wat we al 
bereikt hebben binnen het project. 
Ik heb aan de start mijn mening 
doorgedrukt en het is leuk om te zien 
dat het toch blijkt te werken. Ik moet wel 
zeggen dat ik steeds veel heb gehad 
aan mijn assistenten Kris Van Snick 
en Julien Van De Vyver, maar onze 
ideeën werden niet altijd door iedereen 
gesteund. Al heeft de kritiek, die soms 
geuit werd, ons ook sterker gemaakt.”

Een steile klim in de rangschikking, 
meestrijden in de hoogste groep 
van de World Grand Prix, eremetaal 
op het EK … Succes is een 
understatement om te benoemen 
wat deze lichting bereikt heeft. 
Maar Vande Broek wil meer.
 “We willen meer zijn dan één gouden 
generatie en moeten daar ook hard 
aan werken. In 2017 zal er in Leuven 
een nieuw trainingscentrum zijn waar 
de nationale ploegen nog efficiënter 
zullen kunnen werken. Dat is iets 
waarbij ik nauw in betrokken ben 
en waar ik bijzonder naar uitkijk. 
Nu bereiden we ons ook al voor in 
Leuven aangezien de faciliteiten 
zich daar perfect toe lenen. De zaal 
heeft de vereiste hoogte, de vloer 
is optimaal zodat blessures kunnen 
worden voorkomen en we hebben 
ook toegang tot het Sportkot waar 
we aan krachttraining kunnen doen.”

“Ook met de jeugdploegen wordt zeer 
professioneel gewerkt. Belangrijk 
is dat de focus in de jeugd niet bij 
resultaten gelegd wordt. Pas op, 
onze jeugd en de coaches zijn zeer 
ambitieus. Op elk toernooi willen ze 
het maximum bereiken en dat werd 
ook duidelijk door de derde plaats 
op het EK in Plovdiv. Toch moet 
de ontwikkeling van de speelsters 
centraal staan. Het positieve is dat de 
speelsters elke match spelen om te 
winnen, maar dat er wel getraind wordt 
om globaal gezien beter te worden. De 
nadruk ligt op langere termijn en dat 
is de kracht van onze jeugdwerking. 
Ook al hebben onze jonge speelsters 
een fantastische mentaliteit en 
laten ze al leuke dingen zien; het is 
allemaal geen garantie op succes.”

Afspraak in Rio?

Niet alleen de resultaten zorgden 
ervoor dat onze Yellow Tigers 
geregeld over de tongen rolden. 
Ook hun imago werd opgepoetst. 
In ‘Afspraak in Rio’ werd duidelijk 
dat de meisjes veel meer zijn dan 
een gewone nationale ploeg.
 “Ik bewonder de ploeg enorm voor haar 
afstralende waarde. Elke speelster 
heeft een impact op de modale 
Vlaming en op jonge volleybalsters. 
Het televisieprogramma Afspraak 
in Rio vond ik geweldig. Er was 
een leuke wisselwerking. We zijn 
de programmamakers enorm 
dankbaar dat wij in beeld gebracht 
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Charlotte Leys: “Focus houden in eerste matchen”

Kapitein Charlotte Leys loopt ook al warm voor het EK dat voor de deur staat. “Ik 
heb in 2007 al eens een EK in eigen land gespeeld en dat blijft nu eenmaal uniek.”
“Ik denk ook dat voor eigen supporters spelen, ons beter zal maken. We hebben in het verleden al gezien dat we 
sterker zijn in een bomvolle zaal waar we volop aangemoedigd worden. Hopelijk zal dat ook in Antwerpen blijken.”
“In de groepsfase zouden Hongarije en Azerbeidzjan haalbaar moeten zijn, maar we zullen 
daarvoor direct de focus moeten houden. Ex-bondscoach Jan De Brandt zal wel een plannetje 
klaar hebben en in Bakoe hebben we recent nog gezien dat Azerbeidzjan geen hapklare brok is.”
“Als we ons werk doen in de eerste matchen, kunnen we rustig toeleven naar Turkije. In 2013 klopten 
we met Italië ook een topper in de groepsfase en we hebben nu eenmaal niks te verliezen tegen 
Turkije. Toch is het Turkse team sterk en kent het ons door en door. De vraag is welk niveau de 
speelsters zullen halen, want na de Europese Spelen klopten we hen wel in de World Grand Prix.” (VL)

werden, maar we hebben ook een 
goede beurt gemaakt. De dag 
nadien spraken de mensen over 
ons, door de sfeer in onze groep.”

“Als je zo vaak bij elkaar bent, is het 
logisch dat er naast hoogtes ook 
laagtes zijn. De sterkte van de groep 
is echter dat discussies niet uit de 
weg gegaan worden. Het is niet altijd 
perfect, maar niets blijft onbesproken. 
Alleen op die manier kan er op langere 
termijn samengewerkt worden.” 

Het nieuwe volleybalseizoen begon 
voor de kern half augustus en zal 
heel wat belangrijke wedstrijden 
bevatten. Het EK, dat België en 
Nederland samen organiseren, is 
belangrijk, maar om de afspraak 
in Rio na te komen, wordt het 
olympisch kwalificatietoernooi 
in het Turkse Ankara cruciaal. De 
beste acht Europese ploegen treffen 
er elkaar in januari en de winnaar 
kwalificeert zich onmiddellijk. De 
nummers twee en drie krijgen 

achteraf een herkansing. Dat 
toernooi in Ankara lijkt verdacht 
veel op een tweede EK…
 “De Olympische Spelen zijn een 
droom; ik denk dat iederéén daar bij 
wil zijn. Toch zal ons seizoen daar 
niet staan of vallen. Dat zou afbreuk 
doen aan onze eerdere prestaties.”

“Daarbij moet ook de kanttekening 
gemaakt worden dat niet de beste 
twaalf landen naar Brazilië gaan. Er 
wordt gekozen voor een continentale 
spreiding, maar zo krijg je niet de 
top twaalf op het toernooi. Het is nu 
belangrijk om er voor te zorgen dat we 
mogen meestrijden voor het olympisch 
ticket. Het wordt geen gemakkelijke 
strijd, maar we zullen er alles aan doen 
om nog eens te kunnen verrassen.” 

Propvolle kalender

In de huidige kalender zie je dat vier 
belangrijke toernooien (Europese 
Spelen, World Grand Prix, EK en 
Olympisch kwalificatietoernooi) 

binnen zes maanden tijd gespeeld 
worden. Toch geen te volle 
kalender?
“Er moet wel eens gekeken worden 
naar de evenementen die momenteel 
op de volleybalkalender gepland zijn, 
want momenteel staat hij propvol.”

“Toch is het dit seizoen minder zwaar 
dan vorig jaar. We hebben er bewust 
voor gekozen om drie weken verlof 
te geven zodat de speelsters volledig 
konden recupereren. Andere landen 
als Duitsland en Nederland hebben 
een veel drukkere periode achter de 
rug, wat maakt dat we dit zeker niet 
als excuus moeten gebruiken. Het 
interlandvolleybal mag echter het 
seizoen bij de club niet in gevaar 
brengen. Daarom maak ik er ook 
een punt van dat de speelsters 
fit vertrekken naar hun clubs.”

Tekst: Vincent Libin
Foto’s: Bart Vandenbroucke

Yellow Tigers
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Het EK 2007 in Hasselt. Wie of wat 
herinner je je daar nog van?
Jan De Brandt: “Frauke Dirickx, 
Charlotte Leys , Angie Bland, Els 

Vandesteene, Lore Gillis en Jolien 
Wittock waren er toen  al bij ! Ook 
Kris Van Snick was toen mijn scouter !
Ik houd aan dit EK zeer positieve 
herinneringen over. Nochtans was 
de voorbereiding zeker niet optimaal 
verlopen. Heel wat speelsters 
haakten om verscheidene redenen 
af in 2006 en met een zeer jonge 
ploeg werd de voorbereiding gestart 
in 2007. Maar het klikte gewoon met 
die jonge groep en gesteund door 
de ervaring van een Frauke Dirick, 
Marta Szygielska en Greet Coppé 
speelden we een heel goed toernooi. 
De jongeren van toen - Leys, Wittock, 
Van Damme, Vandesteene , Bland 
, Horemans, Gillis, Laforge, Van 
Vaerenbergh - werden  gesteund door 
een prachtig publiek in Hasselt!  Ik 

Jan De Brandt met Hongarije de eerste tegenstander van de Yellow Tigers

“Het Belgisch volkslied horen, 
wordt een emotioneel moment”

De rust en de gemoedelijkheid zelve. Een uitermate beminnelijke en boeiende 

man, dat is Jan De Brandt. Maar vergis je niet: volley is zijn passie en ook daarin is 

hij één van de beste vertegenwoordigers van het Belgische trainersgild in binnen- 

en buitenland. Op het EK voor vrouwen is hij op 26 september in de Antwerpse Lotto 

Arena de eerste tegenstander van de Yellow Tigers als coach van… Hongarije. 

Tot twee jaar geleden was hij de coach die het beste resultaat haalde met de Belgische ploeg: 

een knappe zevende plaats op het EK in Hasselt in 2007. Zijn naam was gemaakt en hij werd 

trainer bij Tenerife, Fenerbahce (2x kampioen, 1x bekerwinnaar, 1x Supercup, brons in de Top 

Teams Cup, zilver in een spannende finale van de Champions League tegen Bergamo), Igtisadchi 

Bakoe (brons Challenge Cup), Volero Zürich, Tongeren, Vilsbiburg, Urbino en dit seizoen VDK 

Gent. In mei 2014 startte hij bij de nationale ploeg van Hongarije. En daarmee kwalificeerde hij 

zich onverwachts rechtstreeks voor het EK in Antwerpen. Is hij tot nog meer stuntwerk in staat?

durf eerlijk bekennen dat ik dit 
niveau van hen nooit verwacht had… 
maar thuis spelen is toch weer wat 
anders! En mocht Charlotte niet 

uitgevallen zijn met een blessure, zat 
er misschien nog wat meer in dan 
die mooie zevende plaats. We waren 
dolgelukkig met dit resultaat omdat we 
daardoor ook rechtstreeks geplaatst 
waren voor het volgende EK in 2009.”

Je was twee jaar geleden ook in 
Zürich en in Berlijn om er – met 
jouw dochter – te supporteren voor 
de Belgische ploeg. Zat er toen nog 
meer in dan een bronzen medaille 
en welke positieve of negatieve 
punten noteerde je er voor de 
Yellow Tigers?
“Ja, ik was aanwezig op het EK in Berlijn 
met mijn dochter. En heb ook al hun 
wedstrijden in de voorronde in Zurich 
live gevolgd. De nationale ploeg heeft 
zelfs een deel van haar voorbereiding 

naar dit EK in Zurich komen spelen.
Na de moeilijke plaatsing tegen 
Frankrijk hebben onze Tigers dan 
echt als leeuwinnen gevochten en 
ik denk persoonlijk dat dit een uniek 
EK was. En misschien de kans van 
ons leven gemist om een zilveren 
medaille te halen. In de halve finale 
tegen Duitsland hebben we echt wel 
kansen gehad om die finale te halen. 
Maar wat me het meeste plezier heeft 
bezorgd was de weerbaarheid van 
deze groep om daags nadien, na het 
3-2 verlies tegen Duitsland, tegen 
Servië brons te pakken. Schitterend 
gewoon en de bekroning van prachtig 
werk geleverd door Gert, Brecht 
en Kris. Chapeau… Ik heb samen 
met Jana, mijn dochter, echt intens 
genoten van dit toernooi! En ook fier 
om Belg te zijn…de nationale ploeg 
betekent heel wat voor mij! Toen ik 
nog speler was, was dat al zo…alles 
moest wijken voor de nationale ploeg!”

Natuurlijk ken je het Belgische 
vrouwenvolley door en door. Is 
de nationale ploeg intussen nog 
sterker geworden of zit ze aan haar 

“Ik was fier om Belg te zijn op het EK 2013”
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maximum? Hoe zie je de toekomst 
van de Yellow Tigers?
“De nationale ploeg zit echt wel in de 
lift. Zowel de vrouwen als de mannen 
hebben twee super spelverdelers, 
Frauke en Frank. Hun ervaring en 
enthousiasme hebben de nationale 
ploegen gebracht tot wat ze nu zijn. 
Gekoppeld aan al dat jong geweld, 
dat ondertussen heel wat ervaring 
opgedaan had in het buitenland, 
moesten de resultaten wel komen. 

Gedreven door twee ervaren coaches, 
Gert en Dominique, gekoppeld aan een 
steeds professioneler management 

en het toch wel fantastische werk 
geleverd door onze volleybalschool…
zie daar een aantal sleutels van 
het huidige succes. De nationale 
ploegen zijn echte ambassadeurs 
van ons land geworden. Het doet 
deugd dat de zalen vol lopen om de 
nationale ploegen te zien spelen… 
Het is ooit anders geweest…
De toekomst ziet er dus goed uit.

Wat de vrouwen betreft, zit er ook 

weer wat nieuw jong talent aan te 
komen en het is ook mooi om zien dat 
ze tijdens de Grand Prix van dit jaar 

volop hun kansen kregen om zich in 
de kijker te spelen. Het professionele 
groeit steeds meer. Meer geld, een 
betere omkadering, een mooier 
programma zijn de sleutels. Willen we 
onze plaats in de wereld handhaven 
moeten we gewoon op alle grote 
toernooien aanwezig zijn… EK’s, 
WK’s, Grand Prix en World League 
zijn een MUST!!!! Olympische 
Spelen zijn een… DROOM !”

Hoe kwam je bij de Hongaarse 
federatie terecht? Voor hoe lang 
kreeg je een contract?
“Mijn verhaal met de nationale 
Hongaarse ploeg loopt eigenlijk via… 
Fenerbahce. Toen ik daar werkzaam 
was als coach kwam ik nogal goed 
overeen met de coach van de 
mannenploeg van Fenerbahce, 
Gyorgy Demeter, en hij is een Hongaar. 
We zijn echte vrienden geworden. En 
toen hij me in februari 2014 belde 
om te zeggen dat de nationale ploeg 
van Hongarije een nieuwe coach 
zocht, heb ik me kandidaat gesteld. 
De Hongaarse federatie heeft me 
dan uitgenodigd voor een gesprek en 
nog diezelfde dag heb ik een contract 
getekend voor twee maanden. 
Het doel was om ons te plaatsen voor 
het EK 2015. Met een minimum aan 
voorbereiding hebben we dan de 
kwalificatie afgewerkt tegen Frankrijk, 
Israël en Zweden. De winnaar van 
deze poule ging rechtstreeks door 
en dat hebben we dan ook gedaan… 
Meteen hebben we geschiedenis 
geschreven want het is 28 jaar 
geleden dat Hongarije nog eens op 
een EK was voor vrouwen. Ja, op het 
EK 1987 georganiseerd in … België.
En toen de loting eraan kwam 
in België en Virginie Decarne de 
tegenstanders voor België lootte, was 
dit echt heel SPECIAAL voor mij. In 
2015 met Hongarije spelen tegen 
België en  in België…en dat als eerste 
match…een echt leuke uitdaging!”

Hoe lang loopt jouw contract daar 
nog? 
“Mijn contract daar in Hongarije loopt 
tot het einde van dit EK en daarna zien 
we wel. Komt er een vervolg of niet…
daar kan ik nu niet op antwoorden!”

Is de job van bondscoach 
combineerbaar met jouw functie 
als clubcoach bij VDK Gent? 
“Ik denk het wel, ja. De voorbereiding 
voor dit seizoen wordt natuurlijk 

“De zalen lopen vol voor de nationale ploegen. 
Ooit was dat anders.”
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overgenomen, maar naar volgend 
seizoen stelt er zich hoegenaamd 
geen enkel probleem. De 
kwalificaties voor EK, Euroliga zijn 
geprogrammeerd voor einde mei, juni 
2016 en op de Olympische Spelen 
denk ik niet dat we er zullen bij zijn…”

Volgens de Hongaarse federatie 
heb je een aantal innoverende 
ideeën. Welke zijn die en krijg je 

ook de kans om die te realiseren?
“Ik denk niet dat ik zo innoverend 
ben. Misschien denkt de Hongaarse 
federatie zo, maar ik heb zeker het 
water niet uitgevonden, hé! Wat ik 
de federatie daar heb laten inzien, 
is - dat wil de nationale ploeg iets 
betekenen in hun land - dat we een 
mooi programma moeten hebben. Via 
steun van het Hongaarse Olympische 
Comité zijn we er nu in geslaagd 
om een maximum programma van 
vier  maanden te draaien. En dit 
is ongewoon hier: een nationale 
ploeg die een ganse zomer traint en 
speelt… Uniek in hun geschiedenis!
En we hebben een goed programma 
kunnen samenstellen…we zijn 
bezig van einde mei non-stop tot en 
met het EK in België. Mooi, toch?”

Maar er is allicht nog veel werk aan 
de winkel?
“Inderdaad, er is hier nog heel 
veel werk te doen. De oprichting 
van een volleybalschool 
bijvoorbeeld, vorming van coaches, 
professionalisering van de clubs, een 
sterkere competitie organiseren,…
Positief is dat de Hongaarse 
volleybalfederatie een aantal 
evenementen ZELF gaat organiseren! 
Als je wil op grotere toernooien 
aanwezig zijn, moet je soms zelf 
organiseren. Dit kost natuurlijk 
geld en daar wringt het schoentje. 
Hongarije stelt niks meer voor op 
volleybalgebied en vindt maar 
sponsoring voor iets wat niemand kent 
of interesseert! Daarom was het zo 
belangrijk om terug op een EK te zijn. 
Volleybal haalde eindelijk nog eens 
de frontpagina in het sportnieuws.

Hoe bereidt Hongarije dit EK voor? 
En zijn er voldoende kernspeelsters 
om dit project te helpen dragen?

“Doorstoten naar de tweede ronde is onze droom”

“De voorbereiding gebeurt in drie fasen.
1. De IK-periode…individueel 
technisch en fysiek werk…mei, juni, 
juli…juist een toernooi met Spanje- 
Finland einde juni en een stage 
samen met Frankrijk midden juli als 
wedstrijden.
2. De WIJ-periode…tactisch 
klaarstomen van de ploeg…augustus-
begin september…we spelen de 
Euro-liga de ganse maand!

3. De ZIJ-periode…strategische 
analyse van onze tegenstanders op 
het EK…september….selectie en 
laatste oefenwedstrijden

Ik ben aangevangen met een selectie 
van 18 speelsters. Door blessure 
en ziekte vielen er 2 weg. Tot en 
met het EK trainen we met 16. Mid-
september 14 en afreis EK met 12!”

Eigenlijk ben je de ideale coach 
om tegen België, Azerbaidjan en 
Turkije uit te komen, want je hebt 

in al die landen gewerkt. Hoe zou 
je jouw komende tegenstanders 
typeren?
“Ik denk dat ik inderdaad heel veel 
weet over mijn tegenstanders. Ik heb 
in al die landen gewerkt en volg het 
internationale volleybal op de voet. 
Meer ga ik niet zeggen.. Je moet 
komen kijken. Persoonlijk denk ik dat 
België en Turkije te sterk zijn voor ons. 
Ik zie onze derde wedstrijd beslissend 
zijn om door te stoten naar de tweede 
ronde. Alles dus op Azerbeidjan!”

Dat is dus de doelstelling van 
Hongarije op dit EK. Zijn er al 
plannen op langere termijn voorop 
gezet?
“Doorstoten naar de tweede ronde is 
onze DROOM!! Dan is het EK echt 
geslaagd. Blijken we te zwak te zijn, 
dan is dat ook zo en komt het er op 
aan hoe we ons verdedigd hebben. 
Dat is onze missie met de nationale 
ploeg van Hongarije. We willen een 
team zijn dat iets uitstraalt: passie, 
inzet, vechtlust, intelligentie. We zullen 
ons als leeuwinnen verdedigen. Wees 
daar maar zeker van! De Magyaren 
waren vroeger een machtig volk…”

Jullie eerste wedstrijd is tegen de 
Yellow Tigers, tegen jouw vriend 
Gert Van de Broek. Jullie kennen 
mekaars ploegen allicht door en 
door. Zullen er toch nog geheimen 
bestaan?
“ Ik vind het gewoon fantastisch om 
tegen België in België te spelen! Het 
zal wel wat raar en emotioneel zijn 
als ik het Belgisch volkslied hoor 
maar ik ben fier om als buitenlandse 
trainer een andere natie te mogen 

coachen. Ik voel me steeds meer en 
meer verbonden met dit schitterende 
volk en zal dan ook alles geven om 
te proberen België te kloppen Haha, 
het is natuurlijk ook mijn JOB!”

Tekst: Marcel Coppens
Foto’s: CEV  

Jan De Brandt
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Het voorbije seizoen bij Piacenza 
was niet echt het beste van de vier. 
Jouw persoonlijke statistieken 
waren niet steeds top. Nochtans 
had je met Frauke Dirickx de ideale 
spelverdeelster in huis.
Lise Van Hecke: “Het laatste seizoen 
was inderdaad niet het makkelijkste. 
De druk uit de club was enorm groot. 
Na drie succesrijke seizoenen was er 
nogal wat talent vertrokken. Bovendien 
moesten we ons aanpassen aan 
een nieuwe trainer. Hij had de ploeg 
niet steeds in de hand. De ploeg 
draaide dan ook al snel vierkant.
Kwam daarbij dat ik zelf ook niet 
top was. Het was duidelijk dat ik 
enorm veel energie verbruikt had 
in de zomermaanden toen we een 
succesvolle campagne met de 
nationale ploeg afwerkten. Eerst was 
er de Grand Prix en enkele dagen later 
moesten we al naar Tokio vertrekken. 
Wanneer die matchen met de 
nationale ploeg achter de rug waren, 
moesten we bijna onmiddellijk naar 
Italië vertrekken. Daar wachtte ons 
immers opnieuw een zware competitie. 

Bovendien hoopte het bestuur op 
prima resultaten in de Champions 
League. De druk was dus enorm hoog 
en zowel mentaal als fysiek kreeg ik 
al snel een terugval. Vergeet niet dat 
onze Europese topploeg afgeroomd 

Hoofdaanvalster Lise Van Hecke, eerste Yellow Tiger in Brazilië

“Ik kwam in Brazilië terecht dankzij 
Facebook”

Na vier seizoenen in Italië verlaat Lise Van Hecke de 

laars om haar geluk in Brazilië te beproeven. De opposite 

onderschreef een overeenkomst bij Nestlé Osasco. “Ik ben 

nog jong en moet het dus nu doen, maar inderdaad, dit is 

een nieuwe, en ongetwijfeld ook immens grote stap in mijn 

carrière,” zegt de hoog opgeschoten aanvalster uit Temse.

was en er aan een nieuw team moest 
gebouwd worden. We startten dan 
ook erg aarzelend. Ons team was 
zwakker dan de voorbije seizoenen 
maar het bestuur verlangde dezelfde 
resultaten. Onze trainer wist het 
tij niet te keren, en neen, Frauke 
Dirickx kon daar niks aan doen. Wij 

verstaan elkaar perfect maar dat 
was dus niet genoeg. Pas naar het 
einde van het seizoen, wanneer we 
van trainer veranderd waren, liep het 
plots beter zodat we toch nog iets van 
ons seizoen konden maken. Opgelet, 
ik mag niet klagen hé. Al bij al was 

het geen echt slecht seizoen. We 
speelden in Italië toch de halve finale. 
Maar inderdaad: bij Piacenza waren 
ze de laatste jaren meer gewoon: 
kampioen, supercup, beker…”

De trainerswissel voor aanvang van 
het seizoen was dus geen succes 
te noemen? Jouw carrière leek te 
stagneren.
“Mijn eerste seizoen in Piacenza klikte 
het zowel op als naast het terrein met 
de trainer. Hoewel hij veeleisend was, 
kwam hij als een vaderfiguur over. 
Gans de groep voelde zich daar goed 
bij en speelde enorm sterk. Bovendien 
maakte hij zijn speelsters stuk voor stuk 
beter. Iedereen leerde enorm bij. Het 
was dan ook een topjaar voor de club. 
Wij wonnen alles wat mogelijk was. 

“Ik moet absoluut snel Portugees leren”
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Dat was vorig seizoen niet meteen zo.
Mede omdat tal van speelsters 
Piacenza verlieten, startten we 
dus de nieuwe competitie met een 
nieuwe trainer. Die man had duidelijk 
moeite met de groep. Wanneer we 
kort voor de play-offs nog eens van 
trainer wisselden en we een jonge 
maar gedreven coach tegenover 
ons hadden, werden de resultaten 
opnieuw stukken beter. Die jongen 
trok nog veel recht. Ik ben ervan 
overtuigd dat we met hem van in 

den beginne erbij opnieuw een 
sterk seizoen hadden gemaakt.”

Hoe kijk je terug op vier seizoenen 
in Italië?
“Ik kreeg de kans om te groeien in twee 
seizoenen Urbino. De twee seizoenen 
Piacenza waren dan weer top. Wat me 
het meest bij zal blijven is de manier 
waarop ik in Italië ben ontvangen. Ik 
leerde enorm veel warme, vriendelijke 
mensen kennen en dat zowel in de 
clubs al buiten het volleybal. Ik leerde 

vrij vlot Italiaans en voelde me al 
snel thuis. Ik kan begrijpen dat Wout 
Wijsmans zo lang in Italië is gebleven. 
Dat had ook mij kunnen overkomen 
maar ik ben nog jong en zoek steeds 
nieuwe uitdagingen. Dat het laatste 

seizoen in Piacenza iets meer met 
horten en stoten verliep, heeft mijn 
keuze om te vertrekken ongetwijfeld 
gemakkelijker gemaakt. Zonder 
dat was het emotioneel inderdaad 
heel wat moeilijker geweest.”

Hoe kwam je in Brazilië terecht? 
Had Marc Pincé daar een hand in 
met zijn verschillende Braziliaanse 
relaties?
“Neen, Marc Pincé heeft daar 
helemaal niks mee te maken. Het is 

allemaal veel simpeler gegaan. Via 
Facebook. Althans, toch voor een 
deel. Wanneer we enkele seizoenen 
geleden Europees goud wonnen 
bij de jeugd, mochten we naar het 
WK. De trainer van de Braziliaanse 
jeugd – die uiteindelijk de WK-titel 
zou pakken - heeft toen mijn naam 
genoteerd en me ook toegevoegd als 
vriend op Facebook. Zo kon hij me 
blijven volgen. En volgen deed hij. 
Hij wist de sterkte van de competitie 
in Italië goed in te schatten en volgde 

ook de Europese wedstrijden via 
Facebook. Twee jaar geleden nam hij 
al eens contact op maar toen had ik 
juist een overeenkomst met Piacenza 
en ook vorig seizoen weigerde ik 
zijn aanbod. Ik lag nog een seizoen 

onder contract bij Piacenza en 
wilde dat niet verbreken. Wanneer 
hij begin dit jaar belde, was ik wél 
einde contract in Italië. De keuze 
voor Nestlé Molico Osasco uit Sao 
Paulo was dan ook snel gemaakt.”

Wat is de bedoeling in Brazilië: veel 
bijleren, dadelijk een basisplaats 
als opposite of receptie-hoek? 
“Dat die Braziliaans trainer me zo bleef 
“stalken”, betekent dat hij me er graag 
bij wil. Ik besef dat ik nog veel moet 
leren, ik ken het Braziliaans volleybal 
immers niet, maar hoop ook op veel 
speelkansen. Normaal als opposite 
want ik ben de enige echte opposite in 
onze kern en die telt toch 14 speelsters.
Ik kom in Sao Paulo alleszins in 
een ploeg die al enkele seizoenen 
samenspeelt en de voorbije seizoenen 
heel wat prijzen verzamelde. De club 
won de Braziliaanse beker maar ook 
al ettelijke keren het kampioenschap 
van Sao-Paulo. Daarnaast is het 
een ploeg die steevast de Superliga, 
tussen de betere ploegen van de 
“regionale competities” speelt. FIVB 
Club WK, Zuid-Amerikaans club-WK 
en Salonpas Cup zijn competities 
waarin de club de voorbije seizoenen 
steevast schitterde. Hopelijk kan ik 
mijn steentje bijdragen en de ploeg 
aan een succesrijk jaar helpen.”

Je bent de eerste Belgische die de 
stap naar Brazilië zet. Zijn er veel 
Europeanen actief in Brazilië?
“Ik ben de enige Belgische en er zijn 
ook maar enkele Europese speelsters 
in de competitie. Bij ons speelt nog 
een Cubaanse. Carcaces is een 
hoekaanvalster. Wij zijn de enige 
buitenlanders in het team. Het wordt 
zaak om zo snel mogelijk Portugees 
te leren. De rest van het team kan 
zich immers amper behelpen in het 
Engels en dus wordt Portugees de 
voertaal. Gelukkig ben ik vrij sterk in 
talen. Wanneer ik naar Italië ging, had 
ik de taal daar vrij snel onder de knie. 
Ik vind dat voornaam want anders 
kan je niet inburgeren. Eens je de 
taal spreekt dan kan je ook buiten het 
volleybal je weg zoeken. Ik weet alvast 
wat me te doen staat. De komende 
maanden ga ik me dus verdiepen in 
de Portugese taal zodat mijn integratie 
niet al te veel tijd in beslag neemt.”

Vooraleer je naar Brazilië vertrekt 
staat er voor de Yellow Tigers nog 
een EK op de rol? Kan je daar 

“Tegen het EK staan alle Yellow Tigers scherp”

Lise Van Hecke
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aantreden?
“Zeer zeker. Nog voor half augustus 
ben ik beginnen trainen. Hoewel het 
een pittige training was, heb ik het 
er goed af gebracht. Ik ondervond 
geen hinder en hoop dus dat ik van 
dat lichamelijk leed verlost ben. 
Fysiek mag geen probleem zijn. 
Ik ben uiteindelijk maar een zestal 
weken echt buiten strijd geweest. 
Nadien heb ik me bij de kiné 
klaargestoomd voor het EK. Ik denk 
persoonlijk dat ik vrij snel opnieuw 
voldoende matchritme zal hebben. 
Trainer Gert Vande Broek heeft 
alvast voldoende oefenwedstrijden 
ingepland. Wetende dat hij niks aan 
het toeval overlaat, zullen we tegen 
het EK allemaal scherp staan.”

Welk letsel hield je zo lang aan de 
kant?
“Het was een oud kraakbeenletsel. 
Vijf jaar geleden, toen ik nog voor 
Asterix Kieldrecht speelde, liep ik 
een zware knieblessure op waardoor 
mijn overgang naar Italië even werd 
uitgesteld. Eens de blessure was 
geheeld, werd ik al snel opnieuw 
de oude. Maar het kraakbeen 
was geraakt en daar ondervond ik 
de voorbije jaren toch wat hinder 
van. Dat werd er niet beter op. De 
opeenvolging van wedstrijden en 
toernooien eiste zijn tol. Een rustpauze 
inlassen was de beste oplossing. 
Door beenversterkende oefeningen te 
doen, hopen we dat gewricht wat te 
ontlasten zodat we zonder problemen 
de draad opnieuw kunnen oppakken.”

Heb je het parcours van de Yellow 
Tigers van dichtbij kunnen volgen?
“Van dichtbij kan ik niet zeggen maar 

ik ben mijn ploegmaats wel blijven 
volgen. Wanneer ik geblesseerd ben, 
ben ik de eerste supporter van dit 
team en via de sociale media kan je 
dan heel goed volgen. Wanneer er al 
eens iets in de kranten of op televisie 
was, trachtte ik dat ook mee te pikken. 
Natuurlijk is dat helemaal iets anders 
wanneer je er zelf ook tussen staat. Ik 
hoop de Yellow Tigers op het komende 
EK nog wat extra te kunnen geven. 
Mijn volleybalhonger is momenteel 
enorm groot. Ik voel mij er klaar voor.”

“Mijn volleyhonger is bijzonder groot”

Was je niet te lang uit circulatie om 
de Yellow Tigers meteen van dienst 
te kunnen zijn?
“Ik denk het niet. Uiteindelijk was 
ik slechts zes weken niet actief 
op het volleybalterrein. Ik ben 
daarentegen wel fysiek blijven 
trainen en dat allemaal in functie 
van de blessure. Ik denk dat mijn 

beenspieren nooit sterker waren.”

Je bent onlangs nog op reis 
geweest met Ilka Van de Vijver?
“Ilka is een jeugdvriendin. Naast 
één van de spelverdeelsters bij 
de nationale ploeg is Ilka ook een 
zeer goede vriendin. We zijn samen 
een weekje gaan ontspannen in de 
Verenigde Staten. We waren eens een 
weekje samen vrij en maakten van de 
gelegenheid gebruik om ondermeer 
San Francisco te bezoeken. Ik sprong 
ook eens binnen bij mijn nieuwe ploeg 

zodat ik mijn nieuwe ploegmaats al 
eens heb gezien. Maar vanaf nu staat 
alles in het teken van het EK. Of ik dan 
niet aan Brazilië denk? Natuurlijk maar 
ik kan pas op 7 oktober vertrekken.”

Hoe ver is de competitie daar dan 
gevorderd?
“Het eerste gedeelte van de 
competitie, tussen allemaal ploegen 
uit Sao Paulo, is dan bijna afgelopen. 
De beste drie gaan dan naar de 
‘nationale Braziliaanse competitie’ 
ook wel Superliga genoemd. Daar 
begint alles opnieuw. Het is op 
het einde van die competitie dat 
de prijzen verdeeld worden. De 
Superliga en de Copa Brasil de 
Volleibol zijn zowat de voornaamste 
prijzen die er in Brazilië gegeven 
worden. Wanneer het er daar stevig 
tegenaan gaat, hoop ik mijn nieuwe 
ploeg iets te kunnen bijbrengen.” 

Tekst: Dirk Van Bruysel
Foto’s: CEV



12 Volley Magazine is een uitgave van de Vlaamse Volleybalbond vzw

Zaterdag 05/09/15

PROGRAMMA
Vanaf 16.30 (doorlopend):

 Smashvolley en handtekeningsessie
18.30: Oefenmatch tegen Turkije

Sportoase Leuven
Philipssite 6, 3001 Leuven

GRATIS inkom
Belgian Yellow Tigers

www.topvolleybelgium.be

FANDAG 
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“Op 5 september  starten we met de 
aanloop naar het EK met de Vivaldis-
fandag in Sportoase Leuven. Die zal 
een beetje anders opgevat worden 
dan de fandag bij de mannen. 
Wij willen de aanwezigen actief in 
het volley betrekken met ‘smash-
volley’. Diezelfde dag worden de 
Yellow Tigers aan de supporters 
voorgesteld, gevolgd door een foto- 
en handtekeningensessie. Slot van de 
Vivaldis-fandag is een oefeninterland 
om 18u30 tegen Turkije, trouwens één 
van de tegenstanders op het komende 
EK. Wij spelen drie keer tegen de 
Turken als voorbereiding, maar 
alleen de wedstrijd van 5 september 
staat open voor het publiek.”

Dat zijn acties in Leuven, maar 
wanneer wordt er naar Antwerpen 
verhuisd?
“Dankzij de beheerders van de Lotto 
Arena en dankzij de stad Antwerpen 
kunnen we al vanaf dinsdag 8 
september trainen in de Lotto Arena. 
Op 11, 12 en 13 september staan er drie 
oefenwedstrijden op het programma 
tegen Tsjechië, die alle open staan 
voor het publiek. Dan vertrekt de 
ploeg naar Frankrijk, naar St.-
Raphael, waar o.a. een oefenmatch 
voorzien wordt tegen Cannes, de 
Franse vrouwenkampioen. Op 21 
en 22 september volgen nog twee 
oefenpartijen tegen Bulgarije, maar die 
zijn niet toegankelijk voor het publiek.
Op 24 september volgt de officiële 
start van het EK met de aankomst 
van de deelnemende ploegen.
Wij zijn intussen ook al gestart 

Topvolley Belgium organiseert EK in Antwerpen

“Wij mikken met het EK ook op 
bedrijven en scholen”

Als je het EK in eigen land organiseert, dan mag je dat niet onopgemerkt laten 

voorbijgaan. Er zal dan niet alleen een postzegel verschijnen met aanvoerster 

Charlotte Leys in de afbeelding, maar er zijn ook allerlei activiteiten gepland 

tijdens de voorbereiding op het EK, uiteraard tijdens het EK zelf en zelfs nog na 

afloop van het EK. Algemeen directeur Geert de Dobbeleer weet er alles van.

met een succesvol initiatief van 
‘ambassadeurs’ in samenwerking met 
de clubs. Iedere club kan iemand naar 
voren schuiven als ‘ambassadeur’ 
van haar club en we zorgen dan ook 
dat de mensen uit dezelfde club bij 
mekaar zitten. Wij hebben duidelijke 
fanvakken, die je ook sfeervakken 
zou kunnen noemen, waar de harde 
kern van de Yellow Tigers-fans voor 
de nodige ambiance zal zorgen.
In het Antwerpse straatbeeld zal ook 
al blijken dat het EK in aantocht is, 
met o.a. twee grote banners: op het 
dak van het Sportpaleis en aan het 
Crown Plaza Hotel. Er zullen ook 
met publiciteit versierde wagens 
rondrijden en de Lotto Arena zal 
enigszins anders aangekleed worden 
dan tijdens andere volleymatchen. 

Visueel moet alles nog van start gaan, 
maar nu reeds kunnen we stellen 
dat de kaartenverkoop uitstekend 
loopt, nog vooraleer er een ruimere 
media-aandacht bij kwam kijken.”

Voorzien jullie ook speciale 
activiteiten tijdens het EK zelf?
“Zeker. Zaterdag 26 september 
wordt de dag van Vivaldis, zondag 
27 september staat in het teken 
van Ethias (en die dag is de zaal 
nu al redelijk volgeboekt), terwijl 
we op maandag 28 september 
de ‘Team Belgium Day’ hebben, 
onder de auspiciën van het BOIC.
Wij willen ook de bedrijven ‘liken’ 
aan het EK. Niet alleen sportief, 
maar ook extra-sportief. Zo zal 
Dominique Baeyens, bondscoach bij 

Geert De Dobbeleer
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de mannen, in de Lotto Arena een 
clinic geven voor bedrijfsleiders, iets 
voor de wedstrijden beginnen. Verder 
staan er zeker nog activiteiten en 
attracties op het programma, waar ik 
nu nog niet alles wil van onthullen.”

Zijn er ook supporters van de 
deelnemende ploegen voorzien?
“Ik weet dat Hongarije alleszins een 
busreis voor haar supporters inlegt. 
De stad Antwerpen heeft contacten 
met de Turkse gemeenschap in de 
Scheldestad en wij spreken zelf 
ook een aantal Turkse organisaties 
aan. Het grote vraagteken qua 
toeschouwers blijven de play-offs (de 
tweede en de derde van poules B en 
D) en de kwartfinales (winnaars van de 
play-offs en  reekswinnaars van poule 
B en D). Daar kan je nooit vooraf bij 
weten wie zal doorstoten en hoeveel 
supporters zij zullen meebrengen.”

Je zei ook iets van acties na het EK. 
Hoe bedoel je?
“Via de actie ‘smash-volley’ willen we 
ook de scholen en de clubs na het EK 
aanmoedigen om volleyliefhebbers 
aan te trekken. De stad Antwerpen 
werkt daar alvast sterk aan mee. We 
hopen in het enthousiasme rond het 
EK in België een aantal jongeren te 
kunnen aantrekken die ook wel eens 
tegen een volleybal willen slaan. 
Dat is ons doel op langere termijn.

*  Tickets voor het EK vrouwen te 
bekomen via  www.topvolleybelgium.
be (rekeningnummer BE92 7370 1149 
2523)  met vermelding ‘EuroVolley 
2015’ + uw naam

EK mannen
Echter niet vergeten dat wij nadien ook 

Programma EK vrouwen in Antwerpen (Groep B)

* Zaterdag 26/09: 17u30 Hongarije – België; 20u30 Turkije – Azerbaidjan
* Zondag 27/09: 16u00 België – Azerbaidjan; 19u Hongarije – Turkije
* Maandag 28/09: 17u00 Azerbaidjan – Hongarije; 20u00 België – Turkije
* Dinsdag 29/09: rustdag
* Woensdag 30/09: 2B – 3D (match 26) en 2D – 3B (match 28)
* Donderdag 01/10: kwartfinales: 1B – winnaar 2D-3B en 1D - winnaar 2B-
3D

Groep A (Apeldoorn)
26/09: 15u30 Slovenië – Nederland; 18u30 Italië – Polen
27/09: 15u30 Nederland – Polen; 18u30 Slovenië – Italië
28/09: 17u00 Polen – Slovenië; 20u00 Nederland – Italië

Groep C (Rotterdam)
26/09: 15u00 Bulgarije – Rusland; 18u00 Kroatië – Wit-Rusland
27/09: 15u00 Rusland – Wit-Rusland; 18u00 Bulgarije – Kroatië
28/09: 17u00 Wit-Rusland – Bulgarije; 20u00 Rusland – Kroatië
29/09: rustdag
30/09: 2A – 3C (match 25) en 2C – 3A (match 27)
01/10: kwartfinales: 1A – winnaar match 27; 1C – winnaar match 25
02/10: rustdag
03/10: halve finales
04/10: 14u00 match voor 3de en 4de plaats; 17u00 finale

Groep D (Eindhoven)
26/09: 15u00 Tsjechië – Roemenië; 18u00 Servië – Duitsland
27/09: 15u00 Roemenië – Duitsland; 18u00 Tsjechië – Servië

28/09: 17u00 Duitsland – Tsjechië; 20u00 Roemenië – Servië

Zij steunen topvolley in België
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nog de campagne met de nationale 
mannenploeg krijgen. Die spelen 
vanaf 9 oktober in het Bulgaarse Varna. 
Reeds een veertigtal supporters van 
de Red Dragons tekenden in voor de 
reis en vanaf nu zijn ook de tickets 
beschikbaar. Je betaalt amper 8€ 
voor een uitstekende zitplaats in 
de zaal van Varna. Wie er nog wil 
bij zijn, zal zich moeten haasten.”

* Supportersclub Red Dragons 
organiseert een vijfdaagse reis naar 
Varna (Grand Hotel Dimyat *****). 
Alle info bij sports@bcdme.com.

Tekst: Marcel Coppens
Foto’s: Bart Vandenbroucke

Fandag (5 september)
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Tijdens de generale 
repetitie op de laatste 
reguliere manche 
in Maaseik hadden 
Stephanie Van Bree en 
Karolien Verstrepen hun 
titelambities in de verf 
gezet, toen ze het in hun 
zevende finale van het 
seizoen haalden van 
Gielen en Sobolska. Ook 
op de Masters keken 
beide teams, zoals dit jaar 
zes keer trouwens het 
geval was, elkaar in de 
ogen tijdens de eindstrijd. 
Daarin stoomden 
de verdedigende 
titelhoudsters vrij autoritair 
richting hun tweede 
gouden plak samen. 
“Het ging vlotter dan 
we verwacht hadden”, 
geeft Katrien Gielen toe. 
“Tijdens het seizoen 
hadden we het telkens best 
moeilijk tegen Van Bree 
en Verstrepen in enkele 
felbevochten duels.”

Gielen en Sobolska lieten 
hun tegenstanders weinig 
kans om in de wedstrijd 
te komen. De setstanden 
spreken voor zich: 21-13 
en 21-16. “We hielden de 

Favorieten Gielen/Sobolska 
en Koekelkoren/Van Walle 

verlengen hun titels

‘Titel geeft stevige vertrouwensboost voor verder beachverhaal’

Het Belgische beachseizoen zit erop, de kampioenen van 2015 

zijn gekend. En dat zijn dezelfden als die van vorig jaar. Bij de vrouwen 

haalden Katrien Gielen en Marta Sobolska op de Masters in Knokke 

hun tweede titel binnen. In het mannentoernooi bevestigde het 

profduo Dries Koekelkoren en Tom Van Walle hun favorietenstatus.

opslagdruk heel hoog en 
ook in de side-out waren 
we sterk. Daar hebben 
we het verschil gemaakt”, 
weet Gielen. Bovendien 
zinde het tweetal op 
revanche na de verloren 
finale van een week eerder. 
“Toch zijn we zonder 
stress het veld opgestapt, 
terwijl de zenuwen aan 
de overkant wel parten 
hebben gespeeld. Hoe we 
zo kalm blijven? We weten 
dat we elke match kunnen 
winnen als we gewoon 
ons niveau halen. Meer 
is het niet.” Voor Gielen 
in het intussen de derde 
Belgische titel, de tweede 
op rij met Sobolska. 
“Daar mogen er nog wel 
enkele bijkomen”, lacht 
de Limburgse. “Kampioen 
worden blijft leuk.” 

Maar hoe lang blijft enkel 
het Belgische circuit 
interessant genoeg 
voor Gielen, die in 2012 
met Liesbeth Mouha al 
mocht proeven van het 
internationale circuit? 
Kriebelde het vorig jaar 
alweer om alles op het 
beachvolleybal te zetten, Sobolska-Gielen
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dan jeukt het dit jaar vrij hard. “Ik 
denk er meer en meer over na, maar 
als ik de stap zet, zal dat met een 
andere partner moeten zijn. Marta 
heeft geen ambities om voluit voor het 
beachvolleybal te gaan.” Heeft ze dan 
al een gelijkgestemde ziel op het oog? 
“De kans is groot dat ik volgend jaar 
een team vorm met Nina Coolman 
(ex-Yellow Tiger, nvdr.). Momenteel is 
zij aan de slag in de zaal in Frankrijk, 
maar ze heeft in het verleden 
bewezen dat ze ook erg goed is op 
het zand. Ja, de kans bestaat dat 
we het professioneel aanpakken”, 
vertelt Gielen. “Maar voorlopig ligt 
er niets vast. Even afwachten.”

Kroniek van een voorspelde titel

Bij de mannen stond het nationale 
beachteam Dries Koekelkoren en Tom 
Van Walle zoals verwacht in de finale. 
Daarin troffen ze het Red Dragons-duo 
Dennis Deroey en Seppe Baetens, 
dat via een wildcard kon deelnemen 
aan de Masters. Aanvankelijk werden 
ze echter weggeblazen door het 
professionele tweetal, dat in de 
eerste set doorstoomde naar een 

duidelijke 21-12. In set twee tapten 
Deroey en Baetens uit een ander 
vaatje en ze vochten zich terug in 
de wedstrijd. Koekelkoren en Van 
Walle drukten echter net op tijd het 
gaspedaal in en trokken met 22-
20 de set en de titel naar zich toe.

Het profteam liet zich niet verrassen 
en deed wat iedereen verwachtte. 
“Toch was het geen vanzelfsprekende 
eindoverwinning. Natuurlijk ging 
iedereen er vanuit dat we kampioen 
werden, aangezien we professioneel 
bezig zijn met beachvolleybal en 
al enkele maanden meedraaien 
in het internationale circuit, maar 
daardoor was de druk ook groter 
dan de voorbije jaren”, vertelt Tom 
Van Walle. “De weg naar de finale 
was behoorlijk pittig”, bevestigt Dries 
Koekelkoren. “We moesten het 
opnemen tegen enkele sterke teams 
en in de finale wachtten twee goede 
volleyballers, dus helemaal gerust 
waren we er niet in. Stel je voor dat 
een team zaalspelers het hadden 
gehaald van een professioneel 
beachduo? Dat zouden we lang 
mogen gehoord hebben”, knipoogt hij.

Hun tactiek? “We kennen Dennis en 
Seppe vrij goed, dus we wisten dat we 
agressief moesten starten om ons spel 
meteen te kunnen opleggen. Maar ons 
tactische plan werkte perfect”, aldus 
Koekelkoren. “Tijdens de tweede set 
kwamen ze beter in match en het 
duurde even voor wij weer een gepast 
antwoord vonden. Spectaculair voor 
het publiek, dat al begon te roepen om 
een tie-break, maar daarin hadden 
we geen zin! Op het einde hebben 
we een tandje hoger geschakeld.” 

Een voorspelde titel dus, maar 
daarom geen tussendoortje voor het 
tweetal. “Deze bekroning geeft ons 
een enorme boost. Het helpt om met 
nog meer vertrouwen de komende 
internationale toernooien aan te 
vatten. Bovendien hebben we ook 
aan de federatie getoond dat we de 
puntjes op de i kunnen zetten wanneer 
het moet. We zijn het sterkste team in 
België en hebben laten zien waarom. 
Zo bevestigen we het vertrouwen dat 
zij in ons stellen”, weet Koekelkoren. 

Beach
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Podium Belgian Beach 
Championship 2015

Vrouwen
Katrien Gielen/Marta Sobolska
Stephanie Van Bree/ Karolien 
Verstrepen
Ewa Piatkowska/Kim Lieckens

Mannen
Dries Koekelkoren/Tom Van 
Walle
Dennis Deroey/Seppe 
Baetens
Louis Vandecaveye/Tim 
Verschueren

Tekst: Inne Van den Bremt
Foto’s: Bart Vandenbroucke

‘Een optimistische 5 procent kans voor Rio’
Terwijl het seizoen erop zit voor de rest van de Belgische beachkaravaan, gaan Dries Koekelkoren en Tom 
Van Walle voluit door. De opstartfase als professioneel team hebben ze nu grotendeels achter de rug. “Alles 
verloopt naar wens. We trainen intensief, twee keer per dag. We merken dat we qua precisie, power en tactiek 
een pak vooruit zijn gegaan. We spelen nauwkeuriger, tactisch slimmer en we observeren onze tegenstanders. 
Maar we blijven hard werken. Dat die fysieke progressie trainbaar is, is hoopgevend. De kloof dichten met de 
topploegen is geen utopie”, blikt Koekelkoren terug. Kortom, internationale toppers onderschatten het Belgische 
team beter niet. “We bereiken veel met ons enthousiasme. We blijven altijd vechten, ook al zitten we in een 
ogenschijnlijk onmogelijke situatie. Een andere troef is dat we veel variatie zoeken in ons spel”, legt Van Walle uit. 

Klik in het hoofd
Het duo heeft nog een tiental toernooien in het buitenland op het programma staan. “We zijn halfweg. We willen ons 
nu vooral concentreren op de World Tour-toernooien”, weet Koekelkoren. “Op de rankings staan we zelfs hoger dan 
we hadden verwacht”, pikt Van Walle in. “Op de CEV-toernooien hopen we nog enkele 
finaleplaatsen te verzilveren. In het World Tour-circuit is het doel om zo veel mogelijk 
de hoofdtabel te halen. Het is belangrijk dat we bewijzen dat we kunnen meedraaien op 
dat niveau, vooral mentaal. Dat zal ongetwijfeld een enorme klik in het hoofd geven.”

De Continental Cup is het volgende grote tussendoel. Het is ook de enige kans voor het 
duo om nog een ticket te bemachtigen voor de Olympische Spelen in Rio de Janeiro in 
2016. “Iedereen is druk bezig over de mogelijke kwalificatie voor Rio, maar het wordt 
aartsmoeilijk. Uiteraard gaan we er 100 procent voor, maar als we eerlijk zijn… hebben 
we een optimistische 5 procent kans dat we het halen”, lacht Van Walle. “De Spelen 
van 2016 zijn niet ons hoofddoel. Tokio in 2020 is veel realistischer.” Koekelkoren knikt. 
“Het zou een schitterende stunt zijn, mochten we ons plaatsen voor de finaleronde 
van de Continental Cup, maar laten we eerst maar focussen op wat ons in september te wachten staat.”

Focus op Continental Cup 
Koekelkoren en Van Walle hebben op  het veld genoeg potentieel om door te groeien, maar hoe zit het met de begeleiding 
ernaast? “Het verschil met de topteams is inderdaad groot”, zegt Tom. “Braziliaanse ploegen komen toe met een 
legioen aan trainers, scouters, fysio’s, voedingsspecialisten, … Terwijl wij vaak maar met z’n tweeën afreizen en onze 
trainers zoveel mogelijk voor ons doen vanop het thuisfront. Alles staat en valt met het beschikbare budget natuurlijk.” 

Het contract met de federatie loopt tot december, als is het niet de bedoeling dat het project dan 
wordt stopgezet. Het tweetal mikt volgend jaar ook op een topsportcontract van Bloso. “Ook 
daarvoor is ons resultaat op de Continental Cup mogelijk doorslaggevend”, besluit Koekelkoren.

Koekelkoren Dries
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Volleybal worldwide

Europese Spelen Bakoe: goud voor 
Vital

Onze jeugdige talenten konden 
bij de mannen niet doorstoten 
naar de kwartfinale. Hier kregen 
we volgende resultaten :                                                                                                                           
POL - SVK  3 - 0  , TUR - BUL  1 - 3 , 
SRB - GER   0 - 3  ,  FRA - RUS  0 - 3                                                       
In de halve finale versloeg Bulgarije 
Polen met 3 - 2 en  Duitsland  Rusland 
met 3 - 1 .                  De strijd 
voor het brons werd door Rusland 
met 3 - 1 gewonnen tegen Polen.                               
Vital Heynen won met 
Duitsland goud door in de finale 
Bulgarije met 3 - 1 te verslaan.

Bij de vrouwen bereikten onze 
Yellow Tigers wel de kwartfinale. 
Hier moesten ze nipt het onderspit 
delven tegen Servië met 3 - 2. De 
overige uitslagen in deze kwart 
finale waren : POL - GER 3 -2 , TUR 
- RUS  3 - 1 en AZE - NED  3 - 0.                                                                                        
In de halve finale versloeg Polen 
Servië met 3 - 2 en Turkije Azerbeidjan 
eveneens met 3 - 2.            In  de 
strijd voor het brons verloor 
Azerbeidjan met  3 - 2 tegen Servië.                                                
Het goud was voor Turkije dat in 
de finale Polen met 3 - 0 versloeg. 

Frankrijk wint World League 
2015

In de Final Four van groep 3 voor 
het toekennen van een plaats in 
groep 2 volgend jaar versloeg 
Montenegro in de halve finale 
China met 3 - 1 en verloor gastland 
Slovakije met 3 - 1 van Egypte. In 
de finale verzekerde Egypte zich 
via een 3 - 2 overwinning het recht 
om volgend jaar in groep 2 te spelen

In groep 2 zagen we dat in poule 
C Canada het meeste punten 

Het werd een lange, hete zomer….

In het zaalvolleybal werden we 
geconfronteerd met een massa aan 

prestigieuze competities.

behaalde maar vermits het maar 6 
maal won slechts op de derde plaats 
eindigde achter Bulgarije en Argentinië. 
Deze beide landen speelden samen 
met onze Red Dragons en Frankrijk 
de Final Four in Varna. Nadat 
onze  Belgen in de halve finale met  
3 - 1  verloren tegen Bulgarije nam  
Frankrijk vlot met 3 - 0 de maat  van 
Argentinië.  In de finale verzekerde  
Frankrijk zich met een  3 - 0 zege  
van een plaats in de final six.

In groep 1 was de eindstand in de 
poules :                                                                             - 
Poule A: 1. BRA 28 pt 2. SRB 
23 pt 3. ITA 16 pt  4. AUS 5pt.                                                       
Poule B : 1. USA 27 pt  2. POL 23 pt  
3. IRI  18 pt  4. RUS 5 pt.

In de Final Six in Rio was de strijd in 
de twee poules van drie een echte 
thriller, telkens beslist in de laatste 
wedstrijd. In de eerste poule begon 
Italië met 3 - 2 winst tegen Servië  
maar eindigde uiteindelijk toch nog 
laatste vermits tegen Polen met 3 - 1 
verloren werd en Servië met 3 - 2 won 
tegen Polen. In de tweede poule was 
de strijd nog spannender. Frankrijk 
won met 3 - 1 tegen Brazilië, dat 
daarna met 3 - 1 won tegen de USA. 

Vermits de  USA dan met 3 - 1 won 
tegen Frankrijk moesten uiteindelijk 
de gescoorde punten beslissen voor 
de rangschikking. Dit leverde als 
resultaat : 1.USA  2. FRA  3 BRA.
 
1/2 finale:
FRA - POL  3 - 2   25-23, 25-23, 19-
25, 22-25, 17-                                      
USA - SRB  2 - 3   23-25, 23-25, 27-
25, 25-20, 12-15
Pl 3 & 4:
USA - POL  3 - 0   25-22, 25-23, 
25-23
Pl 1 & 2:
FRA - SRB  3  - 0   25-19, 25-21, 
25-23

Earvin N’Gapeth (FRA) werd 
uitgeroepen tot MVP en beste 
hoekaanvaller.  Best spelverdeler 
was  Toniutti (FRA), Atanasijevic 
(SRB) was de beste opposite, Holt 
(USA) de beste middenblokker 
en Zatorski (POL) de beste libero.

World League 2016 mét Red 
Dragons

Vanaf volgend jaar zal voor de World 
League een gelijkaardige formule 
toegepast worden als voor de World 

Red Dragons
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Volleybal worldwide
Grand Prix bij de vrouwen. België maakt 
deel uit van groep 1. Uit de lottrekking 
is volgend programma gekomen:
17 tot 19/6 toernooi in Australië 
samen met FRA, ITA en BEL                                                     
24 tot 26/6 toernooi in Italië 
met USA, AUS en BEL                                                                     
1 tot 3/7 toernooi in Frankrijk met 
BRA, POL en BEL

World Grand Prix

Onze Yellow Tigers wisten via 
een 3 - 0 zege tegen Turkije en 
Rusland hun verbljf in groep 1 te 
verzekeren. Na de 9 wedstrijden 
kregen we volgende eindstand :                                                           
1. BRA  27pt   2. CHN  26pt  3. USA  
24pt  4. ITA  14pt  5. RUS  14pt  6. 
JPN  13pt  7. GER  13pt      8. SRB   
12pt  9. THA  8pt  10. BEL  6pt  11. 
TUR  5pt  12. DOM  0pt

De nummers 1 tot en met 6 speelden 
de final six in Omaha (USA) volgens 
een round robin waarin dus iedereen 
tegen iedereen speelt. De USA 
was outstanding in deze finale. 
Alleen tegen Rusland en Italië 
werd een set verloren, de andere 
wedstrijden eindigden telkens op 3 - 
0. We kregen volgende eindstand :                                                                                                                      
1. USA  15pt  2. RUS 9pt  3. BRA 
9pt  4. CHN 7pt  5 ITA 5pt  6 JAP 0pt                                                    
Karsta Lowe (USA) werd uitgeroepen 
tot MVP, Natalia Goncharova (RUS) 
was de beste opposite, Jucely Barreto 
(BRA)  de beste middenblokster, 
Natalia Perreira (BRA) de beste 
hoekaanvalster en Molly Kreklow 
(USA) de beste spelverdeelster. 

In groep 2  speelden Polen, Nederland, 
Tsjechië en Puerto Rico de Final  
Four in Lublin voor promotie naar 
groep 1.  In de halve finale versloeg 
Nederland Tsjechië met 3 - 0 en won 
Polen met 3 - 1 tegen Puerto Rico. 
In de finale maakte oranje brandhout 
van thuisland Polen. De setstanden: 
25-19, 25-19, 25-16 spreken voor 
zichzelf. Nederland kon dus volgend 
jaar een mogelijke tegenstander 
van onze Yellow Tigers worden.

European Youth Olympic Festival 
(EYOF)

Onze meisjes konden in Tbilissi 
(Georgië) doorstoten naar de halve 
finale. Na een 3 - 0 nederlaag tegen 
Turkije bleek Italie in de strijd voor 

het brons  te sterk. ITA - BEL 3 - 1 
(setstanden 25-12, 25-20, 18-25, 
25-20). Het goud ging naar Turkije  
dat Servië met 3-2 versloeg .                                                                                                                                        
Bij de jongens won Polen de finale  
tegen Bulgarije met 3-0. In de strijd 
voor het brons versloeg Italië Tsjechië 
met 3-1. België nam hier niet deel.

WK’s jeugd

WK meisjes U18 in Peru
Hoe onze young Yellow Tigers als 
derde van poule C na Rusland en 
de USA door Turkije, de tweede van 
poule D, met 3 - 1 uitgeschakeld 
werden in de 1/8 ste finale, lees 
je elders in dit magazine. De 
kwartfinales voor de plaatsen 1 tot 
en met 8 gaven volgende resultaten: 
CHN - RUS  3-0 , USA - GER   3-0, 
ITA - SRB   3-1 , TUR - POL  3-0
1/ 2 finale :  USA - CHN 3-1,  
ITA - TUR  3-1 
Pl 3 & 4 :  CHN - TUR  3 - 0   25-23, 
25-21, 29-27                                                                            
Pl 1 & 2 :  ITA - USA   3 - 0   25-20, 
25-18, 25-16 

WK jongens U19 in Argentinië
Aan dit WK namen 20 landen 
deel onderverdeeld in vier poules 

van vijf. De eerste twee van elke 
poule speelden de kwartfinale. Hier 
kregen we volgende resultaten:
BRA - ARG  1-3,  CHN - POL  0 - 3,  
IRI - ITA  3 - 2,  RUS - USA  3 - 0                                       
1/2 finale :  ARG - RUS   3 - 2,    IRI - 
POL  1 - 3
Pl 3 & 4 : IRI - RUS                                                                                                                                    
Pl 1 & 2 : ARG - POL                                                                                                           
Onze young Red dragons eindigden 

zeventiende.

WK vrouwen U23 in Turkije
Twaalf ploegen, onderverdeeld in 
twee poules van zes, namen aan 
de tweede editie van dit WK deel 
dat doorging in Ankara. We kregen 
volgende eindstand in de poules 
poule A : 1. TUR 14pt  2. BRA 12pt  
3. ITA 8pt  4. BUL 7pt   5. COL 3pt  6. 
EGY 1pt                
poule B : 1. DOM 12pt  2. JPN 12pt  
3. CHN  12pt  4 THA  6pt  5. PER  
3pt  6. CUB 0pt 1/2 finale : DOM 
- BRA  2 - 3    ;  TUR - JPN  3 - 1                                                                 
Pl 3 & 4 : JPN - DOM   2 - 3                                                                                                                                                
Pl 1 & 2 : TUR - BRA  1 - 3

Beachvolley

De grote evenementen in het beach 
volleybal volgden elkaar eveneens 
in razendsnel tempo op tijdens 
de zomermaanden. Hier volgt 
een overzicht van de resultaten.

Major Series

Porec Major
Vrouwen : 1. Larissa - Talita (BRA)  2. 
Bansley - Pavan (CAN)  3. Bawden - 
Clancy (AUS) 4. Valjas - Broder (CAN)

Mannen : 1. Brouwer - Meeuwsen 
(NED)  2. Binstock - Schachter (CAN)  
3. Ranghieri - Carambula (ITA)  4. 
Nummerdor - Varenhorst (NED)

Stavanger Major
Vrouwen : 1. Juliana - Antonelli 
(BRA)  2. Agatha - Barbara (BRA)  
3. Meppelink - Van Iersel (NED)  4. 
Ludwig - Walkenhorst (GER)

Gibb - Patterson (USA)  
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Mannen : 1. Evandro - Pedro Solberg 
(BRA)  2. Losiak - Kantor (POL)  3 
Fijalek - Prudel (POL)        4. Ingrosso 
- Ingrosso (ITA)

Gstaad Major
Vrouwen : 1. Larissa - Talita (BRA)  2. 
Lima - Fernanda (BRA)  3. Bansley - 
Pavan (CAN)                  4. Walsh - Ross 
(USA).  De Amerikaanse vrouwen 
moesten wegens kwetsuur van Walsh 
wel verstek laten gaan vanaf de halve 
finale. 
Mannen ; 1. Alison - Bruno (BRA)  2. 
Samoilovs - Smedins (LAT)  3 Brouwer 
- Meeuwsen (NED)  4. Ranghieri - 
Carambula (ITA)

Grand Slams

Sint Petersburg Grand Slam
Vrouwen : 1. Agatha - Barbara (BRA)  
2. Juliana - Antonelli (BRA)  3. Lima 
- Fernanda (BRA)          4. Borger -  
Bulthé (GER)
Mannen : 1 Gibb - Patterson (USA)  2. 
Nummerdor - Varenhorst 
(NED)  3. Lucena - 
Brunner (USA)  4. 
Doppler - Horst (AUT)

Yokohama Grand Slam
Praktisch alle toppers 
waren hier aanwezig 
maar na de Gstaad Major 
werden verschillende 
favorieten in een vrij vroeg 
stadium uitgeschakeld.  
Dit leverde volgende 
eindstand op: 
Vrouwen : 1. Ludwig - 
Walkenhorst (GER)  2. 
Agatha - Barbara (BRA)  
3. Bansley - Pavan (CAN)  
4. Ross - Fopma (USA)
Mannen : 1 Alison - Bruno (BRA)    2. 
Schalk - Saxton (CAN)   3. Doppler - 
Horst (AUT)                       4. Semenov 
- Krasilnikov (RUS)

Long Beach Grand Slam
Zowel bij de vrouwen als bij de 
mannen kregen we in  de finale een 
confrontatie tussen Brazilië en de 
USA met telkens Brazilië als winnaar 
Het eindresultaat was het volgende: 
Vrouwen :  1. Larissa - Talita (BRA) 
2. Ross - Walsh (USA) 3. Ludwig 
- Walkenhorst (GER)    4. Bawden - 
Clancy (AUS)
Mannen : 1. Bruno - Alison (BRA)  
2 Lucena - Dalhauser (USA)  3. 
Herrera - Gavira (ESP)    4 Brouwer - 

Meeuwsen (NED) 

Olsztyn Grand Slam
Vrouwen: 1. Larissa - Talita (BRA)  
2. Meppelink - Van Iersel (NED)  3 
Kolosinska - Brosztek (POL)  4 Van 
Gestel - Van der Vlist (NED)
Mannen: 1. Bruno - Alison (BRA)  2. 
Gibb - Patterson (USA)  3.  Schalk - 
Saxton (CAN)  4. Erdmann - Matysik 
(GER)

WK Beach

Ter gelegenheid van dit WK in 
Nederland werd een wereldrecord 
gebroken. Op het strand van 
Scheveningen speelden niet 
minder als 2355 beachvolleyballers 
gelijktijdig op 276 velden. Het vorig 
record werd met 1610 spelers 
gevestigd in 2014 in Canada.
In een echte zomerse sfeer met zelfs 
tropische temperaturen kregen we 
een kwalitatief hoogstaand WK dat 
onder grote belangstelling vooral 

voor Brazilië succesvol was. Bij de 
vrouwen kregen we zelfs een volledig 
Braziliaans podium. De resultaten :

Vrouwen
1/4 finale:                                            
Fendrick - Sweat (USA) tegen 
Holtwick - Semmler (GER) 0 - 2                                                                                     
Bawden - Clancy (AUS) tegen Lima - 
Fernanda (BRA)  1 -2
Wang - Yue (CHN) tegen Barbara - 
Agatha ( BRA)  0 -2
Bansley - Pavan (CAN) tegen Antonelli 
- Juliana ( BRA) 0 - 2
1/2 finale:
Lima - Fernanda tegen Holtwick - 
Semmler  2 - 0      21-12, 21-15
Barbara - Agatha tegen Antonelli - 

Juliana 2 - 0   24-22, 21-19
Pl 3/4:
Antonelli - Juliana tegen Holtwick - 
Semmler 2 - 1  23-25, 21-18 15-9
Pl 1/2:
Barbara - Agatha tegen Lima - 
Fernanda 2 - 0  21-18, 22-20

Mannen:
1/4 finale:
Nummerdor - Varenhorst (NED) tegen 
Hyden - Bourne (USA) 2 – 0
Alison - Bruno Schmidt (BRA) tegen 
Gibb - Patterson (USA)  2 - 0   
Lucena - Brunner (USA) tegen 
Jefferson - Sherif (QAT) 2 - 0 
Alvaro Filho - Vitor Felipe (BRA) tegen 
Evandro - Pedro Solberg (BRA) 1 - 2
1/2 finale:
Nummerdor - Varenhorst tegen 
Evandro - Pedro  2 - 1 21-18, 21-23, 
15-12        
Alison - Bruno  tegen Lucena - Brunner 
2 - 0  21-17, 21-15
Pl 3/4 :
Lucena - Brunner tegen Evandro - 

Pedro  0 - 2   20-22, 13-21
Pl 1/2:
Nummerdor - Varenhorst 
tegen Alison - Bruno 1 - 2    
21-12, 14-21, 20-22

Beachvolley team 
Belgium

Nadat Liesbeth Mouha 
eerst met Van Breedam 
en daarna met Gielen 
lange tijd meedraaide 
in het internationale 
circuit hebben we 
eindelijk weer een team 
dat de internationale 
toer opgaat. Dries 
Koekelkoren en Tom Van 

Walle doen dit met stijgend succes. 
Ter illustratie hun  resultaten sinds ze 
dit jaar op het internationaal niveau 
gestart zijn :
Continental Cup Spanje : 3de                                                                                                                          
Jurmala CEV Masters  : 9de 
Sint-Petersburg Grand Slam : 
uitgeschakeld in tweede ronde 
van de kwalificaties.  
WEVZA : Barcelona : 5de     Rome 
: 2de      Montpellier : 2de                                                                   
CEV Satellite :  Vaduz : 4de       Skopje: 
3de

Tekst: Fernand Walder
Foto’s: Bart Vandenbroucke, FIVB

Volleybal worldwide

Barbara 
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Zogezegd

* De supporters van Topvolley 
Antwerpen kunnen opgelucht 
ademhalen. De Antwerpse club 
krijgt een broodnodige financiële 
injectie en kan eindelijk vooruitkijken 
naar het nieuwe seizoen. Aan 
het woord sportief manager Tim 
Verreth: “We willen onze supporters 
een degelijk team aanbieden”. 

* Topvolley Antwerpen kreeg 
eind juni van de Liga een licentie 
onder opschortende voorwaarden. 
De meeste problemen 
lijken nu van de 
baan nadat de 
hoofdsponsors van de 
club beslist hebben 
om ook volgend 
seizoen te zorgen 
voor een financiële 
injectie. Nogmaals Tim 
Verreth: “Onze licentie 
kan nu dus worden 
omgezet in een 
definitieve licentie. Er 
moeten wel nog enkele 
b e t a l i n g s b e w i j z e n 
worden overgemaakt, 
maar die betalingen zijn 
inmiddels gebeurd.”

* “Op dit ogenblik is saneren 
onze prioriteit. Er is nu voldoende 
ruimte om onze schulden af te lossen 
dankzij de engagementen van de 
sponsors. Binnen uiterlijk twee jaar 
willen we financieel opnieuw in 
evenwicht zijn. Met de spelers die 
nog geld te goed hebben, zijn er 
afspraken gemaakt. In tussentijd 
willen we graag een competitieve 
ploeg tussen de lijnen brengen. Er 
zijn heel wat spelers vertrokken, maar 
we zijn ervan overtuigd dat we nog 
goeie spelers kunnen aantrekken.” 

* De ‘World Grand Prix 
volleybal’ ...bondscoach Gert Vande 
Broek noemt dit een circus. “Onze 

Topvolley Antwerpen, de Yellow 
Tigers en Vital Heynen

reis liep geenszins van een leien 
dakje. De Yellow Tigers waren  een 
dikke 40, bijna 50 uur onderweg 
tussen Brazilië en Italië voor de 
derde week van de Grand Prix.” 
Maar Gert wou zeker niet opgeven. 
“We gaan geen excuses zoeken, de 
omstandigheden zijn wat ze zijn”.

* “Mijn speelsters nemen het 
allemaal nog goed op. Het is een 
groep die daar nog licht overgaat. 
We zorgen er wel voor dat ze genoeg 

rusten en recuperatietrainingen 
doen. Tegen ‘s avonds zouden 
we dan naar omstandigheden fris 
aan de match moeten beginnen. 
We staan ervoor en we gaan er 
ook door”, aldus Vande Broek.

* De Yellow Tigers zijn nu ook 
al eens in Rio geweest. Daar worden 
volgende zomer de Olympische 
Spelen georganiseerd. “Brazilië is 
het mekka van het volleybal. We 
hebben daar gespeeld in een zaal 
voor bijna 10.000 mensen. Dat was 
een enorme belevenis. In Brazilië 
volgt iedereen volleybal. Het is 
er de tweede sport na voetbal.”

* Vital Heynen de Belgische 
bondscoach van de Duitse nationale 
ploeg  ging als ware cupido op zoek naar 
een vriendin voor Christian Fromm, 
de enige speler in de Duitse selectie 
die nog vrijgezel is. Heynen lanceerde  
alvast een warme oproep: ‘Hij is 
zachtaardig en beleefd. Daarbovenop 
is hij ook nog eens 2,04 meter. Welke 
vrouw wil daarvoor niet in het rijtje 
gaan staan? Wie kan mij helpen?’ 
Let wel: Belgische dames die het 
hier warm van krijgen, zijn er al aan 

voor de moeite. Voor 
Fromm, die speelt bij 
Perugia en dol is op 
schildpadden, komen 
alleen Italiaanse 
schoonheden die 
houden van dieren 
in aanmerking. 

* B o n d s c o a c h 
Gert Vande Broek is 
duidelijk: “Ik wil mijn 
Yellow Tigers niet in 
het beach-circuit 
zien meedraaien. Het 
is aan de basis een 
fantastische discipline, 
die volop gepromoot 
moet worden door de 

federatie. Een ideale opstap voor 
onze sport, met zachte ballen, een 
ondergrond waarop je pijnloos kan 
duiken en waar je vaak aan de bal 
bent. Speelplezier gegarandeerd. 
Hoe hoger het niveau, hoe meer 
de wegen met de zaal zich echt 
scheiden.  Een heuse topper is 
twaalf maanden per jaar met zijn 
sport bezig: óf zaal, óf beach. Wie 
daar net onder staat, kan er echter 
zijn zinnen verzetten en ondertussen 
de conditie onderhouden.” 

Tekst: Dany De Vriese
Foto: Bart Vandenbroucke

Tim Verreth
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Fien Callens is docente aan de 
Volleybalschool in Vilvoorde. 
Drie jaar is ze in dienst van 
de VVB. En straks is ze, na 
haar passage bij Hermes 
Oostende, terug te vinden bij 
Asterix Kieldrecht. “Ik train 
er twee keer per week, de 
wedstrijden zijn optioneel,” 
aldus de Master L.O., 
specialiteit volleybaltrainer A.

Haar nationale jeugdploeg 
begon met een derde plaats 
op het Wevza-toernooi 
U16. “Dat was vorig jaar 
in Zwitserland. In november 2014 
speelden we dan de barrage tegen 
de AIF. Het werd tweemaal 3-0. Zo 
trokken we in januari van dit jaar 
naar Letland, waar we ons plaatsten 
voor het EK 2015 in Bulgarije. Klap 
op de vuurpijl: in het Bulgaarse 
Plovdiv pakte het team de bronzen 
medaille. Dat gebeurde einde maart, 
begin april van dit jaar. Die bronzen 
plak effende het pad voor het EYOF 
in Tbilisi in Georgië en voor het WK 
in de Peruaanse hoofdstad Lima. 
Twee heel aparte ervaringen.”

EYOF: vierde plaats

Tussendoor werd het Wevza-toernooi 
U18 in Mulhouse in Frankrijk afgewerkt. 
“De volledige kern kreeg speelkansen. 
Het team werd gecoacht door Brecht 
Van Kerckhove en Lore Gillis. Ook 
Maarten Adriaensen speelde zijn rol. 
Onze zesde plaats was zo aardig.”

Op het EYOF U17 in Tbilissi werd 
het een vierde plaats. “Nochtans 

Fien Callens schuift door naar juniores U19 na geslaagde zomercampagne

“Speciale ervaring in 
Georgië en Peru”

Eerst moeten we Fien Callens feliciteren. Gehuwd voor de wet op 1 

juli met Dries Koekelkoren. De ceremonie in het wit wordt voltrokken 

op 5 september. “We hadden het allebei heel druk. Maar we delen 

dezelfde sportieve passie. Dat maakt veel goed.” Die passie voel 

je aan het enthousiasme waarmee Fien haar ideeën verkondigt.

waren er veel problemen met niet-
voltooide hotels, met de hygiëne, met 
poetsploegen die het lieten afweten. 
Ander chagrijn: gezond drinkwater 
vinden, lekker douchen, hoe kledij 
wassen, hoe internetten met het 
thuisfront, hoe scouten via het www-
web. Ach, toch ben ik heel tevreden 
met de halve finale. Uiteindelijk 
liep het mis in de troosting tegen 
Italië. Dat een mooie voorsprong 
niet volstond, houd ik in petto voor 
de evaluatie: hoe een voorsprong 
consolideren. Wellicht hebben we 
daarvoor in mei en juni te weinig 
gespard wegens de examenperiode.”

WK in Lima: 12de plaats

Op het WK U17 in Lima, de 
hoofdstad van Peru, beleefde het 
team andermaal een cultuurschok. 
Dolgedraaid verkeer, niet 
buitenkomen na 19 uur, met hekkens 
afgegrendelde wijken. Fien Callens: 
“Onze start tegen de Dominicaanse 
Republiek en Argentinië verliep 

fenomenaal. Ook tegen 
Europees kampioen Rusland 
en de VS ging het goed. 
Maar helaas: we haalden 
niet de kwartfinale, na verlies 
tegen Turkije. Alweer dook 
stress op in ‘money time’. 
Ons eindoffensief knapte 
ook af, later tegen Argentinië 
in de tiebreak (2-3), na 
nochtans winst in de poule. 
Dat verlies voelde zuur 
aan, jawel, ontgoochelend. 
Dat we de elfde stek aan 
Brazilië moesten laten, vond 
ik veel minder dramatisch.”

Fien Callens: “De meisjes-jeugd heeft 
knap gepresteerd. Een heel tof EYOF, 
een leuk WK. Wat ik zo geweldig vind: 
het team heeft zich altijd voor de volle 
200 procent gegeven. Toernooien 
zijn een interessante confrontatie 
in verband met ‘werkpunten’. Ik 
schuif nu met de groep door naar 
de komende juniorescampagne: de 
kwalificatie voor het volgende EK. 
Vijf meisjes van de nieuwe lichting 
spelen bij Kieldrecht. Die ga ik in 
de selectie U19 speciaal volgen.”

Tekst: Leo PEETERS
Foto: Tuomas Sammelvuo

Zomerpalmares jeugd 
meisjes:

* 3de op WEVZA U16 (brons)
* 3de op EK U16 (brons)
* 6de op WEVZA U18
* 4de op EYOF
*12de op WK U17
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Wie is Joel Banks? Hij werkte 
van 2007 tot 2012 voor de 
Britse Volleybal Federatie. 
Zo was hij assistent van 
bondscoach Harry Brokking 
- van Nederlandse origine - 
op de Olympische Spelen in 
Londen 2012. Na de Olympics 
werd het programma vier 
maanden later afgebouwd. 
Tijd voor Joel om naar 
België te verkassen. Bij de 
nationalie ploeg U19 volgde 
hij Maarten Deroey op. Banks 
woont met zijn gezinnetje in 
het Limburgse Heusden-Zolder. “Ik 
was enkele weken ‘on the road’. Ik 
ben blij dat ik mijn vrouw Carlien en 
mijn zoon Cohen (11 jaar) en dochter 
Skylar (9 jaar) weer ontmoette. We 
hebben nog een beetje vakantie 
gepland voor het schooljaar begint.”

WEVZA in Spanje

Joel volgde collega Mieke Moyaert, 
coach van de nationale jongens U17, 
op de voet. “Ze werden vierde op 
het WEVZA-toernooi. Prima score. 
Tim Verstraete werd er uitgeroepen 
tot beste libero.” Daarna kwam 
Joel zelf in actie met zijn team U19. 
“Pas laat kregen we een wildcard 
voor het WK in Argentinië. Andere 
landen waren al maanden zeker van 
hun deelname. Wij van onze kant 
moesten hokuspokussen. Zo werd 
snel beslist nog aan te zetten op het 
WEVZA-toernooi in het Spaanse 
Valladolid als aanloop naar het WK.”

Die Spaanse voorbereiding leverde 
de zevende plaats op. “Zeker niet 
onaardig. Weet je: op dat ogenblik 

Joel Banks besluit WK U19 in Argentinië toch nog met ‘3 op 3’

“De zomer was een schitterende 
leerschool”

Joel Banks, afkomstig van Portsmouth in Engeland, is sinds augustus 2013 in dienst 

van de Vlaamse Volleybalbond VVB. Hij is actief als coach van het team van 

de Volleybalschool uit Vilvoorde in de Liga B. Bovendien heeft hij de nationale 

juniores U19 onder zijn hoede. Na de zomercampagne is begin januari de 

kwalificatie voor het EK 2016 het volgende doel. Eerst is er ruimte voor een terugblik.

zat niet elke speler op hetzelfde 
vormniveau, zowel fysiek als mentaal. 
Enkele jongeren waren mee met het 
‘Team Bakoe’ voor de European Games 
in Azerbeidzjan, anderen zaten in de 
examens of hadden al een vakantie 
gepland met hun familie. Daarom heb 
ik in Spanje de klemtoon gelegd op 
basistechnieken en automatismen. 
Ik vond de zevende plaats de 
correcte weergave van de stand van 
zaken in de ploeg op dat moment.”

WK in Argentinië

Op het WK19 in Argentinië werd 
Polen wereldkampioen tegen het 
gastland: 3-2. Voor de Young Dragons 
kwam de 17de plaats uit de bus. Méér 
dan goed? “De wildcard was als een 
geschenk uit de hemel gevallen. 
Elke topsporter wil erbij zijn, op een 
‘event’ van die afmetingen. Zo’n 
WK is de ideale toetssteen voor elk 
individu en elke spelersgroep: hoe 
ver staat het met het team, hoe goed 
presteer ik tegenover andere toppers 
en andere landen op wereldniveau. 
Onze deelname aan zo’n ‘top level’-
toernooi heeft onze jonge talenten 

bakken ervaring opgeleverd.”

De zeventiende plaats is 
een succes wegens de 
gelimiteerde voorbereiding. 
“We speelden een 
fantastische wedstrijd tegen 
de Verenigde Staten. We 
hadden dikke pech na een 
arbitrale beslissing op het 
matchpunt in de vijfde set: 
17-19 en 2-3 voor de USA. 
Toch wel een afknapper. In 
de laatste drie wedstrijden 
heeft het team dan nog eens 

alles gegeven: 3 op 3: tegen Egypte, 
Chinees Taipeh en Puerto Rico.”

Joel Banks: “Ik geloof dat we op 
wereldniveau plaats 12 tot 14 waard 
zijn. Het WK was absoluut een 
schitterende leerschool. De jongens 

vinden er inspiratie om nog harder te 
werken en de ‘drive’ te kweken om bij 
de besten te horen. Op jonge leeftijd 
gaat het echt om de ontwikkeling 
van de ‘totale skills’. Jong talent mag 
geen gevangene zijn van het puur 
technische aspect van deze sport. 
Er komt zo veel meer bij kijken.”

Tekst: Leo PEETERS
Foto: FIVB 

Palmares jeugd jongens

* 4de op WEVZA U17 (Tim 
Verstraete beste libero)
* 7de op WEVZA U19

* 17de op WK U19
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Onderzoek naar de motivatie bij 
jonge volleybalspelers
Ben jij een volleybalspeler/-speelster tussen 15 en 21 
jaar en wil jij jouw steentje bijdragen aan de verdere 
ontwikkeling van de volleybalsport? Het kan door mee te 
werken aan wetenschappelijk onderzoek! 

Waarom meewerken? 
Aan de Katholieke Universiteit van Leuven doen wij 
wetenschappelijk onderzoek naar de rol van de coach in 
het motiveren van jonge volleyballers, een initiatief van 
de Vlaamse Overheid. Het doel is om via onderzoek na 
te gaan hoe een coach jonge volleyballers kan motiveren 
om te sporten en hoe ze ten volle plezier kunnen beleven 
aan hun sport. Maar om dit te onderzoeken hebben we 
natuurlijk jouw hulp nodig!

Hoe meewerken?
Meer concreet vragen we jou om online een vragenlijst 
in te vullen, die vragen bevat over de motivatiestijl van 
de coach. De antwoorden zijn op die manier volledig 
onzichtbaar voor anderen. Jouw coach zal dus niet de 
resultaten van jou persoonlijk te weten komen. Aan 
de hand van deze vragenlijst kunnen we later trainers 
algemene, praktische tips geven over hoe ze jonge 
volleyballers kunnen motiveren.

Indien je wenst mee te werken, dien je heel eenvoudig 
op onderstaande link te klikken/in te geven en de online 
vragenlijst in te vullen. Het is belangrijk dat je de vragenlijst 
volledig invult, anders kunnen we jouw informatie jammer 
genoeg niet gebruiken voor het onderzoek. Link: http://
sportresearch.be/index.php/114463/lang-nl

Alvast hartelijk dank om mee te werken aan dit 
onderzoek. 
Indien je opmerkingen of vragen hebt kan je me altijd 
contacteren op bart.reynders@kuleuven.be.

Drs. Bart Reynders
Prof. Gert Vande Broek

Zitvolley bij Kruikenburg
Bij onze noorderburen bestaat het al een tijdje, 
maar nu begint in ons land ook Kruikenburg 
Ternat met een afdeling zitvolley. Wie volgt?

Naar World Masters Games 
in Nieuw-Zeeland?
Via ex-topcoach Wilfried Van Mol en zijn 
talrijke buitenlandse relaties ontvingen we 
de melding van een organisatie tussen 21 en 
30 april 2017 in Auckland (Nieuw-Zeeland), 
nl. de World Masters Games. Allerlei soorten 
sporten komen er aan bod. Zeker ook volley.

Het gaat om een organisatie voor deelnemers 
en deelneemsters van 30+ gespreid over 
verschillende leeftijdscategorieën. Er 
zou ook gespeeld worden in specifieke 
volleycategorieën als 2-2, 4-4, enz..

Wie interesse mocht hebben, kan 
alvast even kijken voor meer details op 
www.worldmastersgames2017.co.nz

Varia
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