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In een kolkende Alverberg hebben de Red Wolves geschiedenis geschreven. Dankzij de steun
van een fantastisch publiek én de “rode loper” vanwege het uitgesloten Rusland mogen de
Belgen voor het eerst naar eenmondiaal eindtornooi, hetWK 2023 in Polen en Zweden. België
versloeg Slovakije met 31-26, ruim voldoende om de kleine uit-nederlaag weg te werken. ‘Dit
is een historische prestatie,’ lachte uitblinker Tom Robyns na affluiten. ‘Laat ons hier vooral

van geniéten…’

Toen in Boedapest werd geloot voor de eerste ronde van de verdere WK-kwalificatie vroeg iedereen zich af wat de kansen waren van de Red
Wolves. Slovakije was immers al eerder present op een Europees kampioenschap (2006, 2008 en 2012) en blijft een land met een rijke
handbaltraditie. Dit jaar, op het recente EURO 2022, was Slovakije co-organisator samen met Hongarije. De Slovaken overleefden de eerste
ronde niet, met zware nederlagen tegen Noorwegen en Rusland, én een overwinning tegen Litouwen. Slovakije eindigde uiteindelijk 18de op
24 deelnemende landen.

‘Slovakije is met België te vergelijken. Het is een team dat ook telkens moet knokken om via kwalificatie op een groot tornooi te geraken. Maar
om de Slovaken te kloppen zullen we toch top moeten zijn,’ lichtte bondscoach Yérime Sylla de tegenstander toe. ‘We weten intussen dat
enkele routiniers werden vervangen door jonge talenten. Ze bouwen dus aan een nieuwe ploeg en dat kan in ons voordeel zijn. Want wij
hebben dan weer enkele sterkhouders kunnen recupereren na de campagne van januari en dat zorgt toch voor een mentale boost.’

En de bondstrainer raakte op dreef.
‘We hebben een hele week intensief deze dubbelinterland voorbereid. ‘Iedereen is fit, en de groep is zich ervan bewust dat we voor een grote
uitdaging staan. Ik denk niet dat ik de jongens moet motiveren. Het vooruitzicht op een mogelijk historische doorbraak is ze genoegzaam
bekend. We are ready for it. Onze kansen ? Fiftyfifty zou ik zeggen…’

KLEINE NEDERLAAG IN TOPOLCANY

België startte verschroeiend in Slovakije. Meteen 0-2 voor, twee gestopte strafworpen van Jef Lettens en een erg agressieve defensie die de
Slovaakse schotkracht onder controle hield. Kortom, de Red Wolves straalden vertrouwen uit en namen na een lokale remonte opnieuw de
leiding. Maar dan slopen er foutjes in het spel van onze landgenoten. Onnodig balverlies, onrust in de aanvalsacties, gebrek aan efficiëntie en
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finaal totaal ongepast besluiten. Kortom, een aardig potje paniekhandbal, dat gretig werd afgestraft door ervaren
scherpschutters als Tomas Urban (8) en Dervis Birdahic (6). In de laatste 5 minuten voor de rust zetten de Belgen echter een
verrassend tussenoffensief in. Braun (2), Vancosen (4), De Beule 3) en topscorer Serge Spooren (7) maakten er 10-14 van, een
onverhoopte ruststand.

‘Het was een stevige eerste helft,’ aldus Jeroen De Beule. ‘Goeie start, even moeten aftasten in het begin, daarna een stevige
tussenspurt, zodat we bij de rust vier doelpunten voor stonden. Op het eind van die eerste helft waren we echt op ons best. Met
goed omschakelen vanuit de verdediging en zeer efficiënt afwerken. Halfweg hadden we echt een luxepositie…’

De Slovaken kwamen echter bijzonder scherp uit de kleedkamer. Na twee minuten slopen ze evenveel doelpunten dichterbij en in
geen tijd werd het gelijk. De Red Wolves namen opniéuw onnodig risico, leden wéér balverlies en grepen terug naar overhaast
besluiten. Bovendien ergerde Jef Lettens zich terecht aan zijn al te lakse defensie die de thuisploeg vrije doorgang schonk.
Omstreeks de 50ste min. nam Slovakije definitief de leiding. Nochtans kregen de Belgen nog voldoende kansen om het tij te doen
keren. Bondscoach Sylla koos met zijn gelie�oosde 7 vs. 6 voor een tactisch steekspel, want ook de Slovaakse T1 zag heil in die
strategie. Helaas verzuimden de Belgen hun kansen af te maken en bleek een nederlaag met twee doelpunten onafwendbaar.

‘In de tweede helft ging het plots veel fletser, komen zij snel terug en gaan ze er ook vlot over,’ probeerde Jeroen De Beule de
teleurstelling te verbijten. ‘En dan wordt het chaotischer bij ons. Te veel wissels aanval-verdediging, iedereen door mekaar,
gewoon chaos. Verdedigend iets te passief, te veel shots die makkelijk door onze verdediging raken, en aanvallend

verliep het veel minder efficiënt. Zo ging het uiteindelijk van plus vier naar min twee. Maar ondanks die mindere tweede helft is de
schade nog beperkt gebleven. Da’s toch positief voor de terugmatch. We hebben ook wel vele goeie dingen kunnen tonen, maar
toch blijf ik kritisch vooral omdat we halfweg zo riant voor stonden. Ik hoop dat we zaterdag beter doen. Want dit is wel een,
unieke kans als je weet dat Slovakije echt een haalbare tegenstander is. Die moeten we kunnen pakken en die twee punten
verschil goedmaken. Hopelijk krijgen we zaterdag een afgeladen Alverberg achter ons, want de steun van de supporters zullen
we nodig hebben. Als we één tandje kunnen bijsteken moeten we die Slovaken aankunnen. Het is een gestalterijke ploeg, niet erg
mobiel, dus wij moeten ze met onze snelheid en door veel te wisselen kunnen kloppen. Ik hoop dat we die unieke kans kunnen
grijpen om naar het WK te gaan.’

TELEURSTELLING

‘Ach, het is toch een ontgoocheling. Vooral omdat we na de eerste helft een zeer voordelige positie hadden. Helaas hebben we in
de tweede helft hun linksback (Birdahic, red.) niet kunnen bedwingen. Ze hebben ook van doelman gewisseld en dat allemaal
samen heeft ons de das omgedaan,’ jammerde Yérime Sylla. ‘Toch biedt die nederlaag ook perspectieven voor de return. We
hebben de tegenstander nauwkeurig kunnen analyseren, we weten hoe die Slovaken aan te pakken, wat hun zwakke punten zijn.
Ik weet waar ik ze pijn kan doen, hopelijk neemt de groep dat ook mee zaterdagavond. Er zijn fouten gemaakt, akkoord, maar
zonder schadelijke gevolgen. Het waren eerder kleine mankementen, concentratieverlies
ook wel, en te weinig agressiviteit



in onze defensie. Zeker in de tweede helft. Maar ik ben realist en overtuigd dat we een ernstige kans maken op kwalificatie. Met de
steun van het publiek moet dat lukken.’

‘Voor de wedstrijd hadden we misschien willen tekenen voor verlies met twee doelpunten,’ blikte Bartosz Kedziora terug. ‘Maar als je
de wedstrijd achteraf beschouwt moeten we toch ontgoocheld zijn. Hier zat meer in. Die voorsprong halfweg was geen toeval hé, dat
was het resultaat van sterk verdedigen en efficiënt aanvallen. Maar die eerste tien minuten na de rust waren ronduit zwak. Onze
defensie bleef serieus in gebreke, aanvallend lukte het niet, en dan groeit de onzekerheid. Het vertrouwen van voor de rust voelde je
zo verdwijnen. Uiteindelijk is dit nog een resultaat waar we mee kunnen leven. Slovakije is een tegenstander gebleken van onze orde.
Wat mij enorm heeft getroffen is dat thuispubliek. Dat heeft het vuur in die jonge ploeg doen oplaaien door ze constant te blijven
aanmoedigen. Ik hoop dat ons publiek ook de Alverberg in lichterlaaie kan zetten… ‘

PUBLIEK OP DE AFSPRAAK

Die smeekbede van zowel spelers als coaches voor extra ondersteuning van het publiek werd in Hasselt ruimschoots ingelost. Van bij
start tot het laatste fluitsignaal stond het thuispubliek als één man achter de Belgen. En de Red Wolves begrepen dat. Ze namen van
bij de start de wedstrijd in handen en zetten de bezoekers meteen op achterstand. Vanuit een beresterke defensie en dankzij een
glansprestatie van doelman Jef Lettens werd het 9-6 na een kwartier. Toch kon de shotefficiëntie nog beter, maar daar maalde
niemand om. De Red Wolves bleven immers autoritair leiden en zetten daarmee de Alverberg in vuur en vlam. Toen Jef Lettens op slag
van rust nog een strafworp stopte konden de Belgen met 14-11 even op adem komen. ‘Onze verdediging stond als een paal boven
water, aanvallend hebben we nog te veel kansen gemist,’ vatte Tom Robyns die eerste helft samen.

Na de pauze grepen de Belgen de Slovaken meteen bij de keel. Slovakije bleef bijna 10 minuten zonder doelpunt, terwijl België 19-12
uitliep. T1 Peter Kukucka schakelde wanhopig over op 7 vs. 6 veldspelers, evenwel zonder merkbaar resultaat. De thuisploeg stond na
driekwart wedstrijd 23-16 voor en het zag er niet naar uit dat de Slovaken het tij konden doen keren. Daar zorgde immers doelman Jef
Lettens voor, die met ruim 20 saves en 50% efficiency een wereldprestatie neerzette. Pas in de slotminuten lieten de Belgen hun
tegenstanders voorzichtig naderen, echter zonder de ruime zege in gevaar te brengen.

‘Fantastisch, hier heb ik geen woorden voor. Ik was ervan overtuigd dat we ons konden kwalificeren, maar dat het zo’n glansprestatie
zou worden had ik niet durven hopen,’ aldus Tom Robyns in de onwaarschijnlijke vreugdechaos na de kwalificatie. ‘Hier stond een
ploeg die gewoon top was. Verdedigend onberispelijk, in de tweede helft ook aanvallend zeer efficiënt. En Jef Lettens ?, da’s
wereldtop hé. Laat ons nu eerst even van genieten…’

JEF LETTENS SUPERSTAR

Het verschil met de eerste wedstrijd is dat we vanavond veel rustiger en volwassener hebben gespeeld,’ zegde T2 Kevin Jacobs
terloops. ‘In Slovakije speelden we hypernerveus, wat onbezonnen soms, en koste wat het kost het verschil willen maken. En dat
heeft ons in de tweede helft zuur opgebroken. Maar uit die kleine nederlaag hebben we ook positieve lessen geleerd. We wisten dat
we voluit aan de bak moesten, geconcentreerd blijven, durven gaan als we een kans kregen. Het beste voorbeeld daarvan was Tom
Robyns, die de uitdrukkelijke opdracht kreeg meer zijn eigen kans te gaan. Hij is erg beweeglijk en zette die statische Slovaakse
defensie contant in de wind. Maar alle spelers hebben de consignes goed opgevolgd. Die ruime overwinning kwam er dankzij onze
sterke verdediging die voortdurend tegenaanvallen lanceerde. Zo hebben we de Slovaken op de knieën gekregen. En dan Jef Lettens
natuurlijk…’

‘Superstar ? Ach, man van de match is al lof genoeg. Maar ja, ik voel me super vanavond,’ aldus onze nummer 1. ‘Ik heb enorm veel
steun en reacties gekregen van mijn ploegmaats uit Toulouse. Zo van: dit is een kans die jullie niet mogen missen. Vandaar dat ik
misschien wel extra gemotiveerd was. Maar de hele ploeg voelde dat aan. Ik had een enorm betrouwbare defensie voor me. Deze
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overwinning is gewoon een onwaarschijnlijk sterke collectieve prestatie. Ik kijk nu al uit naar het
WK, waar ik ongetwijfeld Franse ploegmaats zal ontmoeten. Onze ambities op dat WK ? Ach, da’s
voor later. Nu eerst genieten van deze topprestatie…’

BONDSCOACH EUFORISCH

‘Hoe ik me voel ? Euforisch…,’ lachte Yérime Sylla in de gezellige chaos na affluiten. ‘Kijk ik ben elf
jaar geleden aan dit project begonnen, met twee onderbrekingen. Ook voor mij is dit een
resultaatsverbintenis die gestalte krijgt. De opzet in 2011 was België naar een EK of WK voeren. Ik ben
gestart met een zeer gemotiveerde groep waarvan sommige spelers intussen om diverse redenen
moesten a�aken. Ik denk aan de broers Bolaers, Arber Qerimi, Tomas Cauwenberghs, Julien Cadel.
Vorig jaar, in oktober, ben ik opnieuw begonnen met een mix van ervaren spelers en jonge talenten.
Die voorbereiding op de WK-kwalificatie startte in mineur. De pandemie, vele afzeggingen,
geblesseerden, het zat ons totaal niet mee. Bovendien was België weggezakt op de Europese ranking en
moesten we barrages tegen Luxemburg spelen om onze status in de hoofdgroep te behouden. Tristesse
partout …We zijn dan beginnen werken met een selectie die de vorige trainers nog hadden gemaakt.
Maar je weet…elk nadeel heeft zijn voordeel. Die noodgedwongen verjonging is best meegevallen. Ik heb
vele talenten voor de toekomst ontdekt, jongens die staan te trappelen om een vaste plaats op te eisen.
Brixhe, Braun, Kötters, Serras, Glorieux en Siraut behoren tot die groep. Maar nog andere jonge spelers die
we jammer genoeg langs de kant moesten laten omdat enkele sterkhouders terug fit waren. Maar het
betekent wél een wissel voor de toekomst. En kijk waar we vandaag staan: we gaan volgend jaar naar het
WK. C’est formidable, n’est-ce-pas ? Daarom ben ik vanavond super tevreden, en dat geldt voor mijn hele
staf.’

T2 KEVIN JACOBS KAN ZIJN BONDSTRAINER ENKEL BIJTREDEN.

‘Ik denk dat al wie sedert 2011 voor de nationale ploeg heeft gespeeld zijn voordeel heeft gehad aan de aanpak
en de vakkennis van Yérime Sylla. Akkoord, we hebben in de afgelopen campagne de nodige meeval gehad,’
aldus de Antwerpenaar. ‘Die jonge selectie heeft zich met veel inzet door die kwalificatie gewerkt. Maar ook met
de nodige fouten. Ook in de barrages tegen Luxemburg was er wat meeval. Maar Yérime is niet alleen een goede
strateeg, hij brengt de groep ook mentaal op een hoger niveau. En dat is nog maar eens gebleken in deze twee
wedstrijden tegen Slovakije.’

De Belgische bondcoach gaf zowel in Topolcany als in Hasselt blijk van een enorm tactisch doorzicht. Zijn time-outs
waren telkens just in time, zijn tactische bijsturing boenk erop. Zo gaf Sylla in Hasselt blijk van die Slovaken intensief
bestudeerd te hebben. Met succes overigens…

‘Kijk, Yérime is een trainer die van projecten houdt. Hij engageert zich daar ook volledig voor. Dat hij vanavond zo
euforisch reageert na de match is ook omdat er een last van zijn schouders valt. Hij heeft de Red Wolves gebracht
waar hij had beloofd, op een groot tornooi. Dat is een persoonlijke overwinning voor hem. Ook al is het via een
achterpoortje en heeft Poetin ons geholpen. Maar geloof me, we mogen trots zijn op deze topprestatie.’

Cois Van Aelst


