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Editoriaal

Change…yes we can!
Er is heel wat veranderd bij de Vlaamse Handbalvereniging de voorbije
maanden. Het hele huis werd dooreengeschud, letterlijk en figuurlijk.
De zetel van de VHV verhuisde naar Lummen, naar een particuliere woning in de buurt van de bekende verkeerswisselaar. De Vlaamse overheid
besliste dat de provincies de sportsector niet meer mochten subsidiëren.
Daardoor viel de huursubsidie weg die de VHV in het Limburgse Huis van
de Sport (ook wel het Officenter) ontving. Maar de nieuwe huisvesting biedt
een heel aantal troeven, en zij die de nieuwe zetel reeds bezochten waren
vol lof.
Daarnaast werd ook gesleuteld aan de structuur van de VHV. Laat ons
beginnen aan de basis. De vijf provinciale afdelingen werden hervormd
tot drie regio’s: Regio AVB (Antwerpen/Vlaams-Brabant), Regio Limburg en
Handbal Oost-West. De nieuwe Regio Besturen werden gevormd, er werden
afspraken gemaakt over de financiering, en stilaan valt alles in de juiste
plooien. De VHV heeft nu drie evenwichtige afdelingen bestaande uit een
twintigtal clubs en met ieder een goeie 2000 leden. Bovenin werd de BENELeague nu eindelijk een volwaardige, geïntegreerde competitie. Wie de kalender bekijkt weet het: iedere week topwedstrijden en iedereen kan van iedereen winnen. Het wordt dus een spannende strijd bovenin. In de hoogste
Belgische afdeling wordt gelijktijdig gestreden voor twee felbegeerde playoff tickets. Die twee ploegen kunnen de BENE-League deelnemers dan in de
tweede helft van het seizoen het vuur aan de schenen proberen te leggen.
Heel wat aandacht voor de dames ook in dit nummer, zowel voor eerste
als tweede nationale. Het was druk op de transfermarkt, al kenden sommige clubs al heel wat blessureleed met hun aanwinsten. Zo mag Anja Jaszczuc al een kruis maken over haar seizoen…
De enige plaats waar er niet veel veranderde was op het ministerie van
Sport, waar Philippe Muyters aan een nieuwe ambtstermijn begint. Sport
bleek opnieuw totaal geen thema in de kiesstrijd. Ten onrechte, want er is
werk aan de winkel. Er werd reeds aangekondigd dat de middelen zeker
niet zullen groeien. Dan kwam het nieuws dat veel sportclubs hun lidgelden verhogen. Wie dat niet zag aankomen op beleidsniveau was ziende
blind. Als alle tarieven stijgen, en de inkomsten uit subsidie en sponsoring
dalen, de vraag groter is dan het aanbod op de (gekwalificeerde) trainersmarkt en de zaalinfrastructuur…wat had men dan gedacht? Tijd voor een
diepgaande reflectie, want het sociale weefsel van de sportclubs is cruciaal
in onze samenleving.
Dat weefsel staat en valt met de vrijwilligers, wat de (redelijk naïeve)
roepers over professionalisering van de sportclubstructuren ook mogen
beweren. En die vrijwilligers moeten we koesteren. We moeten het mogelijk maken dat ze veel plezier beleven aan hun engagement en gerespecteerd worden. Daar ligt een taak voor alle leden van de VHV! Waardeer je
vrijwilligers, en wordt één van hen. De toekomst is voor zij die hun taken
intern het best verdelen. Het zogenaamde “saucissoneren” van de taken, in
de club, binnen de regio en op VHV niveau. Besteedt er op alle niveaus maar
een bestuursvergadering aan. Succes!

De Redactie
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Red Wolves

Op de eerste rij bij de Red Wolves
De Red Wolves kenden onder hun vernieuwde identiteit een relatief succesvolle WK kwalificatiecampagne 2015. Sportief werd er thuis niet verloren, extra-sportief werd er gespeeld voor (sfeer)volle
zalen. Bondscoach Yérime Sylla werd in het tussenseizoen, na drie jaar als Belgisch bondscoach,
proftrainer in zijn thuisland Frankrijk, bij Cesson/Rennes. Om voort te kunnen gaan op de ingeslagen weg ging de bond op zoek naar een nieuwe trainer uit dezelfde Franse vijver als Yérime Sylla.
Met Guy Petitgirard werd opnieuw een toptrainer gevonden, met een schat aan ervaring, een mooi
palmares én een lange termijnvisie voor het Belgisch handbal.
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Op het extra-sportieve vlak hebben de Red
Wolves veel te danken
aan de Club.100. De
mensen achter Club.100
evalueerden de afgelopen campagne, en
willen verder vooruit.
We vroegen aan Danny
Knapen, één van de eersten om (naast de microfoon ook) de handschoen op te nemen
binnen Club.100, hoe de
toekomst eruit zal zien.
Danny
Knapen:
‘We hebben beslist om
Club.100 beter te structureren en te specialiseren. We bouwen vier pij- Danny Knapen
lers uit binnen Club.100:
er komt een organisatorische poot, een marketing, communicatie en
media afdeling, een sales gedeelte, en tot slot,
last but not least, de sportieve pijler. De organisatorische poot staat in voor de logistieke
organisatie ter plekke, van het onthaal, over
de wedstrijd tot het sluiten van de deuren. De
marketing, communicatie en media afdeling
zal de identiteit van de Red Wolves en de beleving van de evenementen verder uitwerken:
de website, sociale media, onthaal van de pers,
informatie naar clubs, media en publiek, aankleding van de hall, ambiance in de tribunes,…
De sales zal proberen al het goede rond de Red
Wolves om te zetten in extra middelen, die de
werking ten goede moeten komen, en op termijn ook iets zou kunnen betekenen voor de
dames en de jeugdselecties. Dat gaat om sponsoring, VIP, subsidie, en eventueel partners in

natura of diensten. De
sportieve poot ten slotte, want daar draait het
uiteindelijk om, zal zich
niet inzetten voor een
optimale sportieve invulling, maar ook voor
de sportieve randvoorwaarden, zoals (para)
medische begeleiding
of voeding.’
Naar welke mensen
ben je nog op zoek?
Danny Knapen: ‘We
staan echt open voor
iedereen die zijn steentje wil bijdragen, binnen één van de pijlers.
Misschien is er binnen
de Club.100 ook voor
jou een rol weggelegd?
Want als iedereen mee
zijn schouders onder Club.100 zet, kan de
nationale ploeg zijn voortrekkersrol voor de
handbalsport in België voluit spelen. Tot nu
toe hebben we mensen aangesproken die wij
kennen, uit onze achtergrond. Maar er zijn ongetwijfeld mensen die wij helemaal niet kennen, of waar we niet dadelijk aan gedacht hebben, en die ook willen meewerken. Neem dan
zeker contact met ons op, we ontvangen je met
open armen. We willen wel dat de mensen op
middellange of lange termijn willen meewerken en de engagementen zijn onbezoldigd. Je
komt terecht bij een team enthousiaste mensen die allemaal rond die wedstrijden het beste van zichzelf geven om met de handbalsport
vooruit te gaan, en de selecties een duurzame
toekomst willen bieden. Je beleeft de wedstrijden van de Red Wolves vanop de eerste rij, en

een geslaagde avond is ook jou verdienste. Dus
kan jij iets wat de nationale ploeg vooruit zou
kunnen helpen, heb je goede ideeën of interessante relaties, spreek er ons over aan. Om je
een aantal voorbeelden te geven, we zoeken
een vaste arts voor de thuiswedstrijden, een
vaste video-man of vrouw, eventueel vaste
tafel-officiëlen, maar evengoed een ambassadeur voor de Red Wolves binnen elke club,
of iemand die op wedstrijden aanspreekpunt
voor de pers wil zijn.’

CLUB.100
ORGANISATIE EVENTS
Danny Knapen — info@dennymarshall.be
Marc Dongleur — de.pivot@telenet.be
MARKETING EN MEDIA
Cederic Janssens — cedjans@hotmail.com
JF Hannosset
jean-francois.hannosset@reacfin.com
SALES EN SPONSORING
Wim Vos — wim.vos@gmail.com
David Van Dorpe — 0484 39 78 97
SPORTIEF
Michel Kranzen
michel.kranzen@gmail.com
JC Hougardy — hougardyjc@gmail.com
ALGEMENE VRAGEN
David Van Dorpe
david.vandorpe@handbal.be

Wie is Guy Petitgirard?

Guy Petitgirard was als trainer actief bij
onder meer Sélestat, Montpellier (heren)
en Bouillargues (dames). Sinds 20 jaar
werkt hij voor de Franse handbalbond,
FFHB. Daar bouwde hij mee aan de successen van “Les Bleus”, als trainer van de
jeugdselecties. Momenteel is hij de link
tussen de Franse federatie (FFHB) en het
Franse profhandbal (LNH bij de heren
en LFH bij de dames), superviseert hij de
Franse trainersopleidingen en de werkzaamheden in de verschillende jeugdopleidingscentra. Hij volgt het Belgisch
handbal al vele jaren en is regelmatig te
gast bij ons als docent voor bijscholingen.
Het is voor hem dus geen stap in het
ongewisse, hij weet waar hij aan begint.
‘Ik hou van uitdagingen, maar ze moeten
gebaseerd zijn op een lange termijn visie,
en een breed draagvlak hebben. Daarom
heb ik eerst ruim gepraat met een aantal
belangrijke actoren binnen het Belgisch
handbal: de voorzitters van de topclubs,
de trainers van de topclubs en de vertegenwoordigers van de federaties. Ze hebben mij unaniem hun steun toegezegd,
en ik voelde dat iedereen gemotiveerd is
om stappen vooruit te zetten. Ik wil hen
dan ook zoveel mogelijk betrekken bij
mijn werking, want mijn eerste motto
is “on est tous handballeurs”. Een goed
draaiende nationale ploeg straalt uit over
heel de handbalsport, en daar hebben
we allen baat bij. Ook mijn werkgever, de
Franse Bond, wil het Belgisch handbal
een steuntje in de rug geven. De samenwerking zal dus breder zijn dan de Red
Wolves alleen.’
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Champions League

Bruno Willems: ‘bergen verzet’
Het zijn drukke weken geweest voor Bruno Willems (52), de voorzitter van Initia Hasselt. Na het behalen van de triple vond de immer van ambitie blakende arts dat zijn spelers de Champions League
verdiend hadden. Initia verzamelde de nodige waarborg van 25.000 euro en zette de stap. Maar het
parcours ging niet over rozen. Initia bleek finaal sportief nog niet klaar voor de groepsfase van de
Champions League. Daarvoor moet de Belgische handballiefhebber, die het in Hasselt overigens wat
liet afweten, dit seizoen nog naar Duinkerken.
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Bruno Willems: ‘Het was toch even schrikken toen bleek dat in eerste instantie niemand
het kwalificatietornooi wilde organiseren.
Daar hadden we geen rekening mee gehouden.
We wilden voor onze eerste deelname eens kijken hoe een ervaren club dat aanpakt. Maar
alle clubs hadden een excuus. Ik was toen net
met vakantie, met een uurverschil van 12 uur,
er is dus druk ge-sms’t met het thuisfront,
want het gaat over belangrijke beslissingen.
Uiteindelijk hebben we beslist een aanbod te
doen naar de andere clubs wat betreft de organisatie op basis van het delen van de kosten.
De andere clubs zijn daarmee akkoord gegaan. Maar bij zo’n organisatie komt ook wel
heel wat kijken. Op een aantal punten heeft
de EHF wat water bij de wijn gedaan, maar
op andere helemaal niet, zoals wat betreft de
handbalvloer. Die van de bond staat hier in de
Alverberg, maar het moest hun specifieke blue
lagoon vloer zijn. Met dank aan KV Sasja is dat
dan toch in orde gekomen. Ook was het lang
onduidelijk of Constanta, de Roemeense ploeg
die in financiële moeilijkheden verkeerde, effectief zou komen. Maar door die waarborgen
had de EHF iedereen wel stevig in de tang.’
Wat is de impact op de club?
Bruno Willems: ‘Het doet me enorm veel
plezier dat nog maar eens gebleken is dat Initia een zeer grote en hechte familie is. Ik ben
nu 17 jaar voorzitter, en dat is echt hartverwarmend. Op zo’n moment blijkt ook hoeveel
knowhow er binnen onze club aanwezig is.
Michel Kranzen heeft het schitterend gedaan
als tornooidirecteur, maar ook Eddy Vanoppen, Robby Houbrechts, Luc Boiten en er zijn
nog zoveel mensen die zich ingespannen hebben. Structureel gaan we hier dan ook sterker
uitkomen. De mensen kwamen spontaan vragen of ze ‘mochten’ helpen. En maar goed ook
want we hebben zo’n zeventig vrijwilligers

ingezet. Weet je, we hebben de laatste jaren
als club ook enkele rake klappen gekregen.
Er zijn mensen uit de entourage weggevallen
die grote verdienste hadden voor de club, denk
maar aan Jo Van Lishout, Ivo Smeets, Eddy
Thomassen of Jaak Huygen. Ook daar zie je
dat Initia een familie is. We hebben ook een
aantal vrijwilligers waarop we steeds kunnen
rekenen: Paul Lambrecks, Jean Maenen, Luc
Pellens, Johnny Steegmans, Jef Lipkens… Dat is
momenteel het verschil met bij voorbeeld het
nieuwe basketproject hier in Limburg. Die hebben dat draagvlak (nog) niet. Dat zal ook voor
hen de uitdaging worden, en bepalen of ze zullen slagen of niet.’
En financieel?
Bruno Willems: ‘Het totaalbudget ligt ergens tussen 50 en 60.000 euro. Waren we verplicht de 4 wedstrijden op TV te brengen, dan
ging het zwaarder geweest zijn. Dank zij onze
nieuwe hoofdsponsor, Hubo, zijn we structureel sterker geworden. Tom Heeren heeft een
netwerk van 18 Hubo vestigingen in Limburg
en Antwerpen. Zijn beide kinderen handballen bij Initia. Hij heeft zich voor 5 jaar geëngageerd bij de club, en dat op zich brengt al een
zekere rust in de club. We kunnen nu verder
werken aan de volgende stappen.‘
Het laatste woord is dan ook voor Michel
Kranzen, die mee tekende voor een uitstekende organisatie: ‘De club heeft enorme inspanningen geleverd voor dit tornooi. We hebben
er, met vallen en opstaan heel veel uit geleerd,
ook voor de toekomst. Qua publieke belangstelling had het beter gekund. Misschien hebben we, ten onrechte, te veel gedacht dat de
naam ‘Champions League’ de zaal vanzelf zou
vullen? Maar ik denk dat Initia zichzelf, maar
ook het Belgisch handbal, een dienst heeft bewezen door deze organisatie op zich te nemen.’

David Van Dorpe

Bram Dewit terug bij Initia
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Ladies Corner: dames tweede nationale

Atomix ambitieus aan de start
De tweede nationale afdeling bij de dames bezorgde de bond de laatste jaren meer dan eens kopzorgen. De kampioen in die reeks verzaakte immers meermaals aan promotie, net als de runners-up. Er
werden, ‘on’ en ‘off the record’, meerdere redenen aangehaald om niet te willen stijgen zoals gebrek
aan ambitie bij speelsters en bestuur, een te kleine kern of angst voor het niveauverschil. Het heeft de
KBHB doen besluiten dat het beter is om een eerste nationale met 8 ploegen te hebben en een tweede
nationale met 12 ploegen, vanaf het seizoen 2015/2016. Dit seizoen wordt dus een overgangsjaar, en
wij polsten bij enkele Vlaamse ploegen naar het wel en wee in nationale twee. Pentagoon Kortessem:
gewonnen aan kwantiteit en kwaliteit

Rik Stryckers op training bij Kortessem
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Pentagoon Kortessem: gewonnen
aan kwantiteit en kwaliteit
Rik Stryckers nam bij Pentagoon Kortessem in januari dit jaar het roer over
van Waldemar Jaszczuk. De ploeg
bengelde toen aan de staart van de
rangschikking.
Rik Stryckers: ‘Ik had op dat
moment geen club, en ik had wel
zin om de draad weer op te pikken. Kortessem
had me gevraagd, en ik ben naar een wedstrijd
gaan kijken. Ik zag wel potentieel, en de groep
straalde, ondanks de netelige situatie, wel een
goede sfeer uit. Ik kende enkel Greetje Swennen van in Hasselt, maar mijn vrouw (Sofie
Nouwen, keepster van Visé nvdr) kende meer
speelsters en gaf ‘positief advies’. Het doel
was in eerste instantie het behoud te realise-

ren, en dat is ons gelukt. Daarna konden we
verder kijken. De samenwerking was me goed
bevallen, en we zijn erin geslaagd om de kern
te verbreden. Véronique Bormans is
op ons niveau een topspeelster, Karlijn Peters kwam van Turnhout, Tessa
Borrenbergs van Sint-Truiden en Annemiek Leunen van Visé. We kunnen
dus onze ambitie naar boven bijstellen.
Ik kan rekenen op een enthousiaste groep, die
goed aan elkaar hangt. We trainen twee keer
per week. In de voorbereiding is het iets meer,
en we spelen tegen enkele eerste nationalers
en Nederlandse ploegen. Kampioen worden is
te hoog gegrepen, en ook de top-3 zal moeilijk
worden, maar top-5 zie ik wel zitten. Ik zal een
gelukkig man zijn als iedereen veel plezier
beleeft aan dit seizoen, als we fris handbal

brengen en meer constante in de prestatie leggen dan verleden jaar het geval was. Ik denk
dat er heel veel wedstrijden op het scherp van
de snee gespeeld zullen worden, en dan is je
impact als coach op het resultaat ook reëel: de
juiste tactische keuzes maken kan de doorslag
geven, en dat is ook voor de coach uitdagend.
Enige bekommernis is het feit dat ik slechts
over één keepster beschik. Als Anke Bruninx
iets overkomt heb ik wel een probleem…’

Atomix: serieus versterkt
Bij HC Atomix begon Mark Cornelis (53) aan
zijn derde seizoen als damestrainer. De Balense politiecommissaris draait al vele jaren
mee in het handbal, en was eerder aan de slag
bij onder meer Tessenderlo, Geel, Overpelt en
HB Sint-Truiden. Atomix eindigde op de derde
plaats, zag enkele jeugdproducten terugkeren
van Rhino, had de kans om naar eerste nationale te gaan, maar bedankte voor die mogelijkheid.
Cornelis: ‘Ik stond er wel voor open, maar
enkel indien een ruime meerderheid van de
speelsterskern daar dan ook vol voor wou
gaan. Dat bleek niet evident te zijn, dus was
het voor ons beter om te passen. Kijk, eigenlijk
hoort Eynatten thuis in de hoogste afdeling.
Ze waren vorig seizoen ongeslagen. Ik begrijp
dan ook niet waarom ze de handschoen niet
hebben opgenomen. De hervorming van de
competitie is nu niet in ons voordeel, maar we
zullen wel voluit voor promotie gaan. We kunnen een jaar lang bouwen aan een solide ploeg.
We gaan drie keer trainen per week, en we
hebben een stevige voorbereiding op poten gezet met wedstrijden tegen onder andere Waasmunster, Meeuwen, Bocholt en Sint-Truiden.
We zullen snel weten waar we staan. Vorig seizoen konden we rivaliseren met de play-down
ploegen uit eerste nationale. Maar dat waren
oefenwedstrijden. Nu zijn we echter absoluut
versterkt. Chloe en Chiara Vandenhouten en
Margot Huybrechts komen terug van Rhino
en Karen Clauwaerts komt terug van Welta.
Met een beetje geluk komt er ook nog een Chileense speelster bij, die in Leuven zal studeren,
en in Spanje profhandbalster geweest is. Er zit

dus muziek in, maar in het dameshandbal zijn
er meer onvoorspelbare factoren dan in het
herenhandbal. In ieder geval vond ik dat het
niveau in tweede nationale verleden jaar beter was dan het jaar ervoor. Er moet geknokt
worden voor ieder puntje, en dat is belangrijk.
Wedstrijden die op voorhand gespeeld zijn
hebben voor niemand meerwaarde.’

DHC Overpelt:
een ruime, jonge kern
Bij de dames van DHC Overpelt vinden we
Mario Theeuwen terug als hoofdtrainer. Hij
neemt de fakkel over van Stefaan Evens, die na
drie jaar in Nederland aan de slag gaat.
Mario Theeuwen: ‘Vorig jaar was ik trainer
van de kadetten meisjes. Van die groep stromen er nu een heel aantal speelsters door naar
de senioren, en ik ga mee. Ik heb er echt zin
in, want het is een grote groep, met veel potentieel. Ik kan beschikken over ruim 25 meisjes. Meisjes, want het is een heel jonge groep.
Het aantal speelsters van boven de 23 kan ik
op één hand tellen. We gaan volgend jaar drie
seniorenploegen inschrijven. In tweede nationale, in regio, en ook een ploeg in de Nederlandse competitie. Ik heb wel dringend nog
een tweede trainer of trainster nodig, want
alleen krijg ik het in die omstandigheden
dit jaar niet rond. 25 speelsters op training
is geen lachertje. Maar de meisjes branden
van enthousiasme. De sportieve waardenverhoudingen in tweede nationale zijn me, als
nieuwkomer, nog niet zo duidelijk, maar de
toekomst van DHCO oogt mooi. We hadden de
kans om naar eerste nationale te gaan, maar
dat was niet opportuun geweest. We moeten
deze meisjes de tijd geven om progressie te maken, en een plaats in de hoogste reeks op het
veld af te dwingen. Het zou contraproductief
geweest zijn om ze nu voor de leeuwen te gooien. Maar ik heb deze uitdaging aangenomen
met een meerjarenvisie. En neem van me aan
dat DHCO binnen enkele jaren terug meedoet
op het hoogste niveau. Met eigen jeugd.’
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Fien Leloup (#5)

DB Gent: damestrainer gezocht!
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Don Bosco Gent, één van de grootste clubs
van Vlaanderen, maakte de laatste jaren opgang met de damesploeg. Twee jaar geleden
promoveerden de Gentse dames naar tweede
nationale, en vorig jaar eindigde men reeds verdienstelijk op een derde plaats. Voornamelijk
met eigen jeugd. Een van de weinige uitzonderingen op die regel is Fien Leloup. Leloup begon
met handbal in Eeklo, waar haar broer Brecht
ook handbalde, en verzeilde met een tussenstop van twee seizoenen bij Evergem Gent uiteindelijk bij Don Bosco.
Fien Leloup: “We hebben een goed collectief, zonder vedettes, en we maken ieder jaar
progressie. Alleen bleek de zoektocht naar een
trainer dit jaar een lastige kwestie. Ik denk dat
het bestuur een veertigtal (!) trainers contacteerde, maar niemand is op het aanbod ingegaan. Ik zou echt niet weten waarom. We vormen een hechte, fijne groep, we trainen hard
(drie keer per week) en er is perspectief om
bovenin mee te draaien. Misschien hebben de
trainers minder zin om damesploegen te trainen, of denken ze dat ons ambitieniveau laag
is? Vorig jaar was Bea Prok onze trainster. Ze
deed dat heel goed, maar ze wilde een sabbatjaar op handbalvlak. Intussen verzorgt ze wel
opnieuw één training per week, en Peter Beeck-

man en Bart Danhieux doen de rest. We hebben
dus eigenlijk geen klagen, want het zijn allemaal vakmensen, maar aan de andere kant zou
het voor iedereen beter zijn mocht er toch nog
een definitieve oplossing komen. Ik denk dat
we gewapend zijn voor het seizoen. Onze kern
is niet extreem breed, en relatief jong, dus ik
hoop dat er niet te veel blessures komen. Nieke
Van Mele, die bij ons gekomen is van Dendermonde in het tussenseizoen, is al geblesseerd,
dus we moeten opletten.
Schuilt er in Fien Leloup een trainster?
Leloup: ‘Natuurlijk. Ik geef LO-les in Eeklo
en ik train er ook al jaren een jeugdploeg. Ik
woon ook nog in Eeklo. De damesploeg, die
enkele jaren geleden opgedoekt werd is weer
opgestart, met een aantal enthousiaste meisjes. Ze hebben dit seizoen ook een eigen trainer. Maar als speelster heb ik het momenteel
enorm naar mijn zin in Gent. Vroeger was het
heel moeilijk voor mij om te spelen op het niveau dat bij mij paste in Oost-Vlaanderen. De
meeste Oost-Vlaamse damesploegen speelden
heel laag. Ik moest naar Antwerpen of WestVlaanderen om hoger te kunnen spelen, en dat
was niet haalbaar. Nu Don Bosco gepromoveerd
is naar tweede nationale voel ik me als een vis
in het water.’

David Van Dorpe
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Ladies Corner: dames tweede nationale

Damescompetitie: nivellering
kan titelstrijd ten goede komen.
Dames eerste nationaal zal nooit meer hetzelfde zijn. Het verlies van Rhino heeft een enorme leemte
veroorzaakt. De architect van de Turnhoutse meiden, Kris Moens, verklaart elders in dit nummer
waarom het zover is kunnen komen. Maar intussen blijft de damescompetitie opgescheept met een
rouwproces. De top verkleint, de subtop wordt groter.
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Maaike Bogaert, Annelies Penders en Lynn De Moor vielen in de prijzen.

Fémina Visé lijkt wel topfavoriet. De komst
van Kristien Leonaers, Liesbeth Jennes en Sara
Marteleur dwingt de landskampioen en bekerwinnaar in een absolute favorietenrol. ‘Wij
zijn één van de favorieten, onder meer Hasselt
is ook titelkandidaat…,’ ’ relativeert Annelies
Penders, speelster van het jaar 2014,
‘Wij worden sowieso altijd bij de favorieten
gerekend,’ lacht Jo Smeets, ‘maar Ania Jaszcuk
is maanden out, en ik heb nóg vier blessures.
Geen catastrofe, maar het hypothekeert wel
onze voorbereiding.. Ania Jaszcuk was the missing link om kampioen te spelen, en die valt
meteen weg. Uiteraard gaan wij voor de playoffs, misschien zelfs voor de titel, maar ik zal
de jeugd wel sneller en vroeger moeten inschakelen, en zeker meer speelminuten moeten geven. Ik kan helaas niet zeggen dat we momenteel op onze maximale sterkte staan. Maar het
klopt dat onze kern aanzienlijk is verbreed.’
Jo Smeets vindt dat er niet echt veel is veranderd in de hoogste damesreeks.

‘De verhoudingen van vorig seizoen blijven
min of meer overeind,’ aldus de Hasseltse T1,
‘ Visé is uitgesproken favoriet, nog meer dan
vorig seizoen. Hasselt blijft een concurrent,
maar ook DHW, Sint-Truiden, zelfs Bocholt en
Waasmunster melden zich voor de play-offs. Dit
kan enkel de competitie ten goede komen. De
concurrentie wordt wellicht groter, maar ons
dameshandbal is er niet op vooruit gegaan.
De krachtverhoudingen blijven ongeveer hetzelfde. En wat Visé betreft, met die transfers
kunnen zijn niet anders dan voor de titel gaan.
Al de rest is valse bescheidenheid. Maar voor de
plaatsen 3, 4 en 5 wordt het drummen. Noem
het een nivellering aan de top.’

Drummen
Het wordt inderdaad drummen in die subtop. Bocholt was zeer actief op de transfermarkt en ambieert een plaats in de play-offs.
De onvoorziene blessure van Sofie Geutjens is

wel al meteen een streep door de rekening. Ook
Waasmunster heeft ambitie om een stap voorwaarts te zetten. De Oost-Vlaamse club zet alles
op eigen jeugd en wil vooral de kloof met de top
verkleinen. Maar ook bij de Waaslanders strooit
blessurelast al meteen roet in het eten want
Waasmunster heeft een beperkte kern. Een
outsider is Waasmunster zéker… Sint-Truiden
haalde met Nicky Houba (ex Nimes) een grote
vis binnen die haar carrière als doelvrouw in
Limburg wil beëindigen. Ook de nieuwe T1,
met name Jo Delpire, is een aanwinst. De Truiense meisjes willen de play-offs halen en vooral
eigen jeugd integreren.
En dan is er DHW. De Hobokense club verloor vier buitenlandse speelsters maar kreeg
heel wat aanvoer vanwege het ter ziele gegane
Rhino.
‘Wij hebben heel hard gesleuteld aan een
nieuwe ploeg, een heel evenwichtige ploeg overigens,’ weet T1 Geert Van Meersbergen. ‘De onderlinge concurrentiestrijd bij onze meisjes in
groot, ook op training. En dat hadden we vorig
jaar niet. In die optiek denk ik dat we een ploeg
hebben om de play-offs te ambiëren. Dat evenwicht is gegroeid door de uitgaande transfers.
We wisten dat drie speelsters gingen stoppen,
en dat Renate Beinoryte ging verhuizen, dus
er was wel wat afvloeiing. We hadden mazzel
dat Rhino abdiceert en dat zich meteen een
aanvoer van direct bruikbaar talent aanbiedt.
Dat samen met enkele doelgerichte transfers
heeft het verlies van onze buitenlandse meiden
opgevangen. We zijn niet alleen in de breedte,
maar ook fysiek versterkt. De extra trainingen
en programma’s van Yérime Sylla hebben ons
geen windeieren gelegd, we zijn er beter van
geworden.
De concurrentie? Waasmunster is een ploeg
die onderschat wordt, een sluipmoordenaar
zeg maar. Maar Visé blijft topfavoriet voor de
titel, die meiden moet je treffen in een slechte
dag voor enige kans op succes. Het wordt alleszins een boeiende competitie. DHW heeft een
loodzware start, ik hoop dat we daar goed uitkomen.’

Degradatiestrijd?
Meeuwen, DHT Middelkerke-Izegem en Uilenspiegel zullen het moeilijk hebben om in
aanmerking te komen voor de play offs. ‘Den
Uil’ had het vorig seizoen al heel moeilijk om
te overleven en verloor intussen sterspeelster

Nele Antonissen aan het Nederlandse Geleen.
‘Maar het is geen drama hoor, wij zijn een
team in opbouw. Wij zijn vooral bezig met
jeugd op te leiden,’ weet Giannoula Tsakitzidis,
boegbeeld van de Wilrijkse dames. ‘Wij wéten
dat we eigenlijk te vroeg in eerste nationaal
zijn verschenen. Wij waren niet klaar, niet rijp
genoeg voor het hoogste niveau. En toch begrijpen wij niet dat andere clubs weigeren van te
stijgen, dat clubs het niet aandurven een stap
hogerop te zetten, dat ze geen ambitie tonen.
Een totaal gebrek aan durf. Wij hebben het
ten minste aangedurfd in eerste te spelen en
nemen dat nu mee als een rijke ervaring. We
hebben veel geleerd vorig seizoen, en vooral:
wij blijven als club in onze speelsters gelóven.
Wij hebben iederéén nodig: de spelers en speelsters, de trainers, de medewerkers, de supporters, maar ook de andere clubs. En als een club
afhaakt betekent dat een tegenstander minder
en zijn ook de andere ploegen daar het slachtoffer van. Ik vind dat jammer. Ik herhaal, wij werken ontzettend hard met onze jeugd. Maar wij
hopen ook dat de andere clubs aan dergelijke
jeugdwerking doen, anders raken we geen stap
vooruit. En dat schijnen veel clubbesturen nog
niet te beseffen. De basis van een goede ploeg
is jeugdopleiding. Ik hoor hier vandaag dat dameshandbal niet populair is, dat we achteruitgaan, dat we geen niveau halen, … Maar dat is
toch wat we er zelf van maken? Durf toch eens
te gelóven in het project waar we sàmen aan
bezig zijn!’
De oudste handbalclub van Vlaanderen
moest last minute ook in een nieuwe T1 voorzien. ‘Ach, niet echt een donderslag bij heldere
hemel, hoor, dat zat er al langer aan te komen,’
besluit Giannoula Tsakitzidis, ‘Vijf jaar dezelfde trainer is lang voor een ploeg. Ik denk dat
de cement niet meer pakte, zoals men wel eens
pleegt te zeggen. Intussen verwelkomen wij
Hans de Rooij als nieuwe trainer, iemand die
van uitdagingen houdt en dus perfect past in
ons plaatje. Zijn sterkste kwaliteit is talentdetectie. We zijn er van overtuigd dat we samen
nog een dynamisch traject gaan afleggen…
En nu staan we inderdaad voor een zware opdracht: opnieuw tegen de degradatie vechten.
Maar … wat hebben we te verliezen? Elk punt is
winst. En we gaan onze meiden rot verwennen
met individuele trajecten, krachttraining, conditietraining, en een kinesist. Helaas missen
wij ervaring. Maar wij blijven positief denken…’

Cois Van Aelst

13

Regio Limburg

HHV Meeuwen: een (h)echte vriendenclub
Meeuwen is een handbalgemeente. De dames kenden hoogdagen in het begin van de eeuw met de
dubbel in 2001 en 2002, en spelen nog steeds op het hoogste niveau. Een beetje in de luwte is HHV
Meeuwen een vaste waarde geworden in Superliga. Het stamnummer 401 werd opgericht in 1990.
Maar Heren Handbalvereniging Meeuwen is geen mannenbastion. Marijke Wojtkowiak levert al
jaren uitstekend werk bij de jeugd, en de altijd goedgezinde secretaris Christa Bancken begint intussen aan haar veertiende seizoen. We krijgen Christa Bancken nog net te pakken vooraleer ze met
enkele vriendinnen op een vliegtuig stapt richting “de zon”.
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Christa Bancken: ‘Het is een jaarlijkse traditie, een city trip van een week. Maar ik moet
nu wel goed delegeren, want we spelen voor de
Beker tegen Kortrijk dit weekend. Nu moet ik
iedereen goed uitleggen wat ze van me moeten
overnemen: de truitjes, de aansluitingskaarten, de boterhammen voor na de wedstrijd... ik
mag niks vergeten!’
Is er wat veranderd bij jullie in het tussenseizoen?
Christa Bancken: ‘Op het einde van vorig
seizoen heeft onze voorzitter, Romain Neyens,
een stapje opzij gezet. Hij blijft wel bij de club,
maar niet meer als voorzitter. Hij wordt opgevolgd door een duo voorzitters, Ronny Dreezen
en Dominique Vangeloven. Ik was destijds, intussen al 14 jaar geleden, samen met Romain in
het bestuur gekomen. Ik had dan ook maar aangeboden om de fakkel door te geven. Mijn zoon
speelt eigenlijk al vier jaar niet meer. Maar ik
heb zo veel vraag gekregen om door te gaan, en
dan smelt ik natuurlijk (lacht). Het was overigens een bijzonder rustig tussenseizoen: niet

één aangetekende brief gehad. Dat was ook de
eerste keer. Een teken dat het hier fijn is, zou
ik zeggen! Enkele jaren geleden hebben we in
het tussenseizoen wel eens een klap gekregen.
Toen zijn twee goede jeugdspelers vertrokken,
Nicholas Plessers en Bram Schepers. Op zich is
dat niet zo een probleem, we gunnen dat die
jongens natuurlijk. Als ze topspelers kunnen
worden, moeten ze dat doen. We hadden toen
maar een kleine generatie. Maar wel een hele
goeie. We hebben er een Vlaamse finale mee gespeeld. Daarna hadden we geen kadettenploeg
meer. Enfin, het wisselt wel eens. Een paar jaar
daarvoor hadden we twee volledige kadettenploegen in competitie. De jeugdopleiding in
Meeuwen is traditioneel uitstekend. Momenteel verzetten Marijke Wojtkowiak en Moreno
Di Girolami veel werk.’
En zijn er nieuwkomers?
Christa Bancken: ‘We hebben enkele nieuwe spelers, die overkwamen van clubs uit de
buurt: Pieter Brouns en Lorijn Maes van Houthalen en Stijn Cruysberghs en Arne Brebels van
Hechtel. We hebben ook een nieuwe trainer.
Marnix Froyen komt van Atomix. En Suzy Ruyters zal zich over de doelmannen ontfermen. Ik
denk dat we een mooi seizoen tegemoet gaan.
Ik ben vooral blij dat Dries Broeckmans gebleven is. Initia Hasselt trok een beetje aan zijn
mouw en ik hield mijn hart al vast, want hij is
toch een beetje mijn favoriete speler.’
Op basis van deze onthulling ging Handbal X-tra uiteraard op zoek naar wat bijkomende tekst en uitleg bij de man met de
blonde dreadlocks.
Dries Broekmans (25): ‘Ik ben heel jong beginnen handballen. Zo rond mijn zesde. Daarvoor had ik enkel wat tumbling gedaan. Het
was evident dat ik zou gaan handballen, want

Dries Broeckmans (#3) met HHV Meeuwen op bezoek bij Initia.
al mijn vrienden handbalden. Ik speelde eerst
als linkerhoek, maar toen ik een stevige groeischeut kreeg schoof ik op naar de linkeropbouwer positie. We hadden een zeer grote lichting
bij de jeugd. We hadden twee volledige ploegen
in competitie bij de kadetten. Onze trainers,
Jaak De Backer en Kurt Kelchtermans, waren
heel gedreven. We namen deel aan tornooien
in het buitenland. We zijn drie keer naar het
bekende tornooi van Tremblay-en-France geweest, waar we ook eens derde werden. Dat zijn
heel mooie herinneringen. In die tijd speelden
we ook met vier of vijf jongens van Meeuwen
in de Limburgse selectie. Roel Bonhomme, Raf
Neyens, Len Hollanders, Sander Symons en Ben
Evens zijn generatiegenoten van mij.’
Op een bepaald moment ben je wel
gestopt met handballen, niet?
Broeckmans: ‘Ja, dat klopt. Ik ben gaan studeren in Mechelen. Een professionele Bacheloropleiding meubelontwerp en interieurvormgeving aan de hogeschool. Dat was bijna niet
te combineren. Ik kon enkel op vrijdag gaan
trainen. Dat heb ik in het begin gedaan, maar
uiteindelijk bleek het niet haalbaar. Toen heb ik
het handbal voor 2 jaar ‘on hold’ gezet. Daarna
ben ik in Hasselt komen studeren. Een Master
in retaildesign en winkelinrichting aan het
PHL. Harold Nusser was toen trainer in Meeu-

wen, en toen kon ik het weer combineren. Ik
had er echt veel zin in.’
Vorig jaar stond je hoog in de topschutterslijst van Superliga en wekte je belangstelling van andere clubs.
Broeckmans: ‘Ik scoorde meer dan 150 doelpunten, allemaal veldgoals, want de strafworpen zijn niet aan mij besteed. Enkel Toon De Vis
van Dendermonde was toen productiever. Ik
heb een goed seizoen gespeeld en de ploeg er af
en toe eens kunnen doortrekken. Initia Hasselt
had interesse, en ik ben toen een aantal keer
gaan meetrainen. Maar eerder uit curiositeit,
om te zien hoe er getraind wordt bij een topploeg. Ik ben veel te veel verbonden met Meeuwen om te verkassen. Al mijn vrienden spelen
hier, ik drink veel te graag een pintje met hen
na de training. Ik kan te voet naar de sporthal
en ik fiets naar mijn werk. Ik doe mijn werk ook
heel graag, ik ontwerp meubels voor winkels en
grote gebouwen zoals ziekenhuizen bij Jansen
Building Group in Meeuwen. En Meeuwen mag
ook wel ambitieus zijn dit jaar. Als we gespaard
blijven van blessures is de top-3 haalbaar. We
kennen de reeks goed, we hebben Kortrijk al
uit de beker gewipt, er zijn enkele spelers bijgekomen en er is niemand vertrokken. Alles zit
goed momenteel.’
Houden zo!
David Van Dorpe
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Regio Antwerpen

Kris Moens: Ik leefde 24 uur op 24 voor Rhino

Ik was aan een nieuwe uitdaging toe
Een donderslag bij heldere hemel, zo ongeveer klonk de mare dat de damesploeg van eersteklasser
Rhino er de brui aan gaf. Ongeloof, twijfel, verontwaardiging zelfs. Maar de realiteit bleef: Rhino
ging ter ziele op het hoogste niveau, de talentrijke Turnhoutse meiden zwermden uit over andere
Vlaamse clubs of hielden het voor bekeken. Een gebeurtenis die om opheldering vraagt: gewoon een
beslissing uit noodzaak? Of zit er meer achter…?
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Kris Moens op zijn hoogtepunt met Rhino: bekerwinst in 2012.

‘Nee hoor, je moet daar echt niks achter zoeken. Het is een samenloop van diverse omstandigheden. Gewoon de realiteit waaruit ik mijns
inziens de juiste conclusie heb getrokken,’ begint Kris Moens, de geestelijke leider van de
Turnhoutse meiden.
‘Om te beginnen: wij hebben de laatste acht
jaar een mooi traject afgelegd met Rhino dames. De grootste verdienste van die groep was
ongetwijfeld de bekerfinale in 2012, met liefst
zeven speelsters die ook de promotie van tweede naar eerste nationaal hebben gerealiseerd.
Dat betekent dat we heel lang geïnvesteerd
hebben in dezelfde groep, aangevuld met enkele talenten van buitenaf. Die bekerfinale mag
je gerust een hoogtepunt noemen. Maar ook

ons Europees avontuur en uiteraard de eerste
keer dat we de play-offs haalden zijn mooie momenten. Intussen zijn we ook een vaste waarde
geworden in die play-offs, we hadden dus duidelijk een hoogtepunt bereikt. Tot zover het
succesverhaal…’

Duivel doet al
Maar wat zijn nu de feiten die tot die teloorgang hebben geleid?
‘Om te beginnen hebben wij als club enorm
veel tijd gestoken in promotie voor jeugdhandbal in het algemeen en meisjes in het bijzonder,’
gaat Kris Moens verder. ‘Initiatie op scholen,
handbalkampen, scholentornooien, tal van

naschoolse activiteiten,…, met als resultaat:
in vier jaar tijd hebben we slechts vier meisjes
gerekruteerd. Dat was een zware ontgoocheling. Rhino had voldoende jongens, twee pupillenploegen, miniemen, kadetten, maar slechts
vier meisjes. Te weinig om door te stromen.
Toekomstgericht zat het met onze eigen jeugd
dus niet goed.
Tweede vaststelling was dat die succesrijke
kern, waarin we acht jaar veel trainingsarbeid
hadden geïnvesteerd, stilaan uitgekeken was
op Rhino. Die meiden hadden behoefte aan een
nieuwe uitdaging, of ze wilden huwen, of er
kwam een kinderwens. Voor sommigen begon
de afstand erg zwaar te wegen. Van Limburg,
Leuven, Antwerpen drie keer per week naar
een training of wedstrijd in Turnhout, dat
moet je niet onderschatten hé.
Vermits we onvoldoende jeugd hebben om
door te stromen moesten we als club de transfermarkt op. Ons principe is altijd geweest: jonge talenten aantrekken oké. Maar dat betekent
ook dat je als trainer opnieuw moet beginnen
bouwen, opnieuw veel trainingsarbeid moet
investeren in die jonge talenten. Concreet: je
moet een nieuw project opstarten. En dat engagement vond ik persoonlijk net iets van het
goede te veel.
Tenslotte is er het financiële aspect. De club
moet financieel gezond, blijven, kan zich zeker geen grote investeringen permitteren. Wij
staan als club niet sterk qua sponsoring, wij
moeten het hebben van de opbrengst van extrasportieve activiteiten, zoals op Graspop, Pukkelpop, ... En ook die activiteiten organiseren
komt op mijn schouders. Ik was bijna fulltime
met de club bezig, zeker met de dames. Financiën, het jeugdsportfonds, praktische organisatie, training, coaching, rekrutering, extrasportieve activiteiten, relaties met de VHV, …
het werd een enorme belasting voor mij. Inderdaad, zeker de damesafdeling draaide volledig
rond Kris Moens. Al die factoren samen hebben
ertoe geleid dat ik me niet opnieuw voor een
meerjarenproject wilde engageren. De dames
moesten dus een stap terugzetten. Nee, ik was
zeker niet uitgekeken op de dames. Ik was evenmin ontgoocheld over het dameshandbal in het
algemeen. Nee, ik wilde gewoon een nieuwe
uitdaging voor mezelf. Als ik zou doorgaan
bleef ik op een eilandje zitten binnen de club…
Wat nu? Wel, er komt een doorstart in de lagere reeksen, meer bepaald in provinciaal, met
eigen speelsters waaronder enkele die gestopt

waren en intussen willen herbeginnen. De ambitie moet zijn van zo vlug als mogelijk tweede
nationaal te bereiken. Die reeks zou mooi zijn
voor deze groep.’

Carrièreswitch
Het nieuws dat Kris Moens ‘zijn meiden van
Rhino’ ruilde voor een opdracht als assistenttrainer van topklasser Sasja, was al even verrassend. Vanwaar die carrièreswitch?
Kris Moens: ‘Ik ben een handbalbeest. Ik
heb ook wel eens behoefte aan een nieuwe
uitdaging. Toen Alex Jacobs me vroeg om beloftentrainer te worden heb ik gezegd: akkoord,
maar dan wil ik ook bij alle trainingen aanwezig zijn. Anders wilde ik er niet aan beginnen.
Dat maakt dat we inmiddels vrij gescheiden
trainen met beloften en eerste ploeg, zodanig
dat ik intensief met die jonge talenten kan
werken. Die jongens kun je nog vormen, hun
opleiding is nog niet af, ze willen hard werken
om in die eerste ploeg te geraken. En dat boeit
mij, die mentaliteit om tot het uiterste te gaan
om de top te bereiken. Dat is één. Twee, ik ben
niet naar Sasja gekomen om een team te maken. Alex is T1, hij is de trainer die de teams
maakt. Die beloften zijn sowieso ondergeschikt
aan de ploeg die Beneleague speelt. Ingeval van
blessures schuiven de beloften door. Dat is altijd zo geweest, dat zal altijd zo blijven. Ik ben
als T2 aangetrokken om spelers béter te maken
en klaar te stomen voor de eerste ploeg. Dat
betekent ook dat ik als T2 een andere insteek
heb dan als clubtrainer. Alex zet de lijnen uit,
zowel tactisch als technisch, en zijn strategie
moet ik volgen met mijn beloften. Zodat indien
noodzakelijk het doorschuiven probleemloos
kan verlopen. Mijn eigen visie op handbal is ondergeschikt. De uitdaging zit in talenten béter
maken. Ik heb daar geen enkel probleem mee…
Of ik ervaring heb met herenploegen? Ja hoor,
ik heb de heren van Turnhout getraind in tweede nationaal en ook in Nederland heb ik enkele
clubs gecoached…’
•
En dan is er nog dat emotionele aspect: je moet een clubicoon als Jean Van De
Kerkhove opvolgen… Niet mis als opdracht…
Kris Moens: ‘Jean kun je niet vervangen, zo
eenvoudig is dat, en ik denk ook niet dat Sasja
mij gevraagd heeft om in de voetsporen van
Jean te treden. Onmogelijk. Nee, je moet als
trainer vanuit je eigen waarden en capaciteiten
vertrekken. Mijn doel is van Sasja te doorgron-
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den, en te ontdekken waar T1 Alex Jacobs nood
aan heeft om het team beter te maken. Observeren, communiceren, overbrengen op de beloften wat Alex verlangt. Dat is mijn opdracht.
De communicatie tussen beiden trainers is prioritair. Ik probeer zijn gedachten, zijn handbalvisie te lezen en over te brengen op die jonge
gasten.’

Ambitie: behoud
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Vorig seizoen werd Sasja2 kampioen in
tweede met promotie naar de topklasse als beloning. Wat is de ambitie met deze weliswaar
getalenteerde, maar ook onervaren groep op
het net niet hoogste niveau?
‘Prioritair is het behoud,’ weet Kris Moens.
‘Nieuw is die kersverse Beneleague, die een zekere uitstraling en aantrekkingskracht heeft,
maar ook een enorme belasting betekent. Vorig
jaar was de opdracht eenvoudig: een sterke reguliere competitie spelen en de play-offs halen.
Dat maakt dat sommige wedstrijden meer relax
konden worden aangepakt. Nu is elke wedstrijd
een topper, het eerste team moet constant vol
aan de bak om resultaat te behalen. Dat zorgt
ook voor extra druk op de beloften. Want die
moeten ingeval van blessure een leemte kunnen opvullen. Dat is ten nadele van hun ontwikkeling. Een aantal jonge spelers zal zich willen
bewijzen, zal zich in eerste nationaal willen
manifesteren. En de stap van tweede nationaal
naar eerste is groot. De druk op de jonge schouders is navenant. Maar ik start alleszins met de
ambitie om eerste nationaal waardig te zijn en
er ook in te blijven. De concurrentie is alvast
moordend. Enkele ploegen lijken gewoon te
sterk voor ons. Ik denk aan Wezet, Neerpelt en
Merksem, maar tegen ploegen als Beyne, Houthalen, Waasmunster en Doornik moeten wij
kunnen scoren. Bedoeling is zo vlug mogelijk
in een veilige zone te staan. Maar ik herhaal:
de druk op de jonge schouders is groot. Vergeet
niet dat die jongens op vrij autoritaire manier
kampioen zijn geworden in tweede, een beetje
onrealistisch eigenlijk, en dat ze nu wellicht
met de voetjes op de grond worden gezet. Ze
moeten opnieuw leren verliezen hé. Maar de
drive is ook groter bij die gasten dan bij een
ploeg die al jaren in eerste speelt. Dat kan dus
een pluspunt zijn. Als we met de juiste mentaliteit spelen denk ik dat we ver kunnen geraken
met deze groep. Als we gespaard blijven van
blessures, uiteraard. Pendelen tussen het eerste

en tweede team is inherent aan Sasja, maar het
moet wel leefbaar blijven. We zullen het week
per week evalueren…
De stadsderby? Een voordeel voor de competitie hé. Een derby zorgt voor een extra dimensie. En dan kun je ook zien of de jongens dat
extraatje beheersen. Zetten ze het om in agressiviteit en gaan ze door het lint? Of kunnen ze
uitgerekend dan mentaal en sportief iets meer
brengen? Benieuwd…’

Opleiding Master Coach
Kris Moens ademt handbal, zover is zeker.
Zijn torenhoge persoonlijke ambitie wordt bevestigd door nóg een nieuwe uitdaging: de opleiding topcoach5 in Nederland.
‘Klopt. Ik ben al in het bezit van het tweede
hoogste diploma in Nederland. Ik heb dan geïnformeerd naar Master Coach5, een zware en
uitgebreide opleiding bij onze noorderburen.
Aanvankelijk was het afwachten of ik als Belg
wel mocht starten. Dat vooronderzoek heeft
wel wat geduurd. En uitgerekend toen ik al had
toegezegd om T2 te worden bij Sasja kreeg ik
bericht vanuit Nederland dat ik mocht inschrijven. Tussen september en januari moet ik slagen in een ingangsexamen, is er ook een dialoog met andere trainers en krijg ik een aantal
probleemsituaties voorgeschoteld. En daaruit
beoordeelt een jury of ik mag starten met de
opleiding in januari 2015. Vanaf dan is er telkens een sessie van vijf weken, waarna je examen aflegt en eventueel aan een nieuwe module kunt beginnen. En dat gedurende drie jaar.
Zwaar? Inderdaad, er zijn enkele consequenties
aan verbonden, onder meer viervijfden werken
omdat er ook dagcursussen zijn voorzien. Het is
niet zozeer omwille van meer handbalkennis,
maar veeleer voor de correlatie met topcoaches
uit hockey, basket, volley, en andere sporten
dat ik de cursus wil volgen. Met deskundigen in
discussie gaan lijkt me boeiend. Hun visie, hun
ervaringen, dat moet toch enorm verrijkend
zijn. Ik start niet met de intentie een diploma
te behalen, want dat is papier. Ik start met de
intentie te communiceren met interessante
mensen en daaruit te leren. Dat kan je als mens
enkel maar ten goede komen.’
Praten we in de toekomst met Kris Moens,
handbalprofessor? ‘Nee, want de waarde van
een diploma is voor mij nihil. Ik hecht waarde
aan de mensen waarmee ik debatteer. Daarin
schuilt mijn ambitie…’
Cois Van Aelst

Let’s meet in Elewijt Center
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Voor al uw :


Seminaries



Diners



Opleidingen



Feesten



Zakenlunches



Hotelovernachtingen

We hopen u in de toekomst te mogen verwelkomen!

Het Elewijt Center - team
Voor meer informatie kan u ons bereiken op 015 62 72 72 of info@elewijtcenter.be
www.elewijtcenter.be

Regio Handbal Oost-West

Het vijfsterrenverhaal van Apolloon Kortrijk
In Kortrijk wordt soms met weemoed teruggedacht aan het legendarische Apolloon, met topspelers
als Robin Mathijs, Frank Platteeuw, Stefan Van Nieuwenhove, Johan Nottebaert, Mietek Adamczyk
en andere Sokolowkis. De tijd dat elke eersteklasser schoorvoetend naar de kleine Mimosahal kwam,
waar het fanatieke publiek tot dicht tegen de zijlijn tegenstander en scheids probeerde te intimideren. Apolloon Kortrijk was een Angstgegner, een moeilijk te bespelen ploeg. ‘Ach, ook voor mij is dat
een leuke herinnering,’ lacht voorzitter Karl Laverge, ‘maar helaas financieel onhoudbaar. Daarom
hebben we het roer omgegooid en alles op de jeugd gezet…’

Karl Laverge

20

Apolloon Kortrijk is wat je noemt een traditieclub. De handbalclub bestaat zowat 35 jaar
en heeft door de jaren heen dat traditionele,
familiale karakter behouden.
‘We zijn niet echt een kleine club, maar
we hebben wel altijd geprobeerd ons aan een
kleinschalige structuur vast te houden. We zijn
een vereniging waarin iedereen iedereen kent,
het clubbestuur staat nooit ver van de spelers,
bij ons is iedereen aanspreekbaar. Wij merken
dat we stilaan tweede en zelfs derde generatie
clubleden in ons midden hebben. Zeg maar dat
we een vast waarde zijn…,’ vertelt Karl Laverge,
intussen toch al ruim 15 jaar voorzitter van
Apolloon.

‘Hoe zwaar weegt dat op een mens? (lachend)
Bah, niet echt zwaar hoor,’ aldus Karl Laverge.
‘Ik ben erin gerold op een haast natuurlijke
wijze. Eerst zat ik op de tribune als toeschouwer in die intieme Mimosahal. Zelf heb ik
nooit gespeeld, nee. Ik was eigenlijk supporter van Pieter Van Nieuwenhove, die ik kende
uit mijn vriendenkring. En van het een kwam
het ander. Wil jij de tafel niet doen? Dus werd
Karl Laverge tafelman. Dan: zeg, jij werkt toch
in de banksector? Onze penningmeester stopt
ermee, is dat niks voor jou? Dus wordt Karl Laverge penningmeester. En voor ik het wist zat
ik op de voorzittersstoel. Maar ik moet wel zeggen: Apolloon heeft altijd kunnen rekenen op

De J14 van Apolloon. Boven l nr r: Gaetan Priem, Robin Verhaeghe, Robbe Verscheure, Edward Sandra,
Seppe Claeys, Pjotr Muyllaert, Reisele Verhoeven, Nathan Ghys, Matisse Demaeght

Midden: Sem Verhoeven, Quinten De Volder, Noah Vlieghe, Stijn-Yoeri Bwalya Mbende, Jonathan Petit-Jean,
Lars Vanroye, Stan Craeynest Onder: Gaëtan Horrie, Jeroen Guillierme, Sam Vandommele, Robbe Donck,
Jelle Snellings, Thibaut Masquelier, Tanguy Vanmarcke, Lukas Vandemoortele.
een grote schare medewerkers. Van een clubbestuur van vijf à zes mensen zijn we geëvolueerd naar vijf à zes comités. Dat is ook de enige
manier waarop het kan. Je moet als vereniging
vooral zorgen voor een degelijke structuur,
durven delegeren, mensen aantrekken als
medewerker en ze ook verantwoordelijkheid
geven. Anders is beleid echt niet doenbaar. Een
professionele clubstructuur? Ach, dat klinkt
misschien nogal hoogdravend, maar we hebben ons toch wel bewust omringd met capabele
mensen op de belangrijkste posten. Zo hebben
we tot voor kort samengewerkt met Marc Deconinck als secretaris. Die hadden we binnengehaald uit het voetbalmilieu, waar toch een
beetje professioneler wordt gewerkt dan in het
handbal. Van hem hebben we geleerd hoe we
beter kunnen besturen. Een vergadering duurt
nu nog maar half zo lang, we werken veel efficiënter dankzij een financiële commissie,
een sportieve commissie, een administratieve
cel, een ledenverantwoordelijke, een jeugdcoördinator, … en die rapporteren over hun werk
aan het bestuur. Veel overzichtelijker dan voorheen. En vermits het om kleinere opdrachten
ging hebben we ook veel meer medewerkers
kunnen aantrekken. Inderdaad, we zijn goed
bezig de laatste vijf jaar, we hebben een sterke
groei gekend…’

Koerswijziging
‘Op bepaald moment hebben we bewust een
stap teruggezet,’ gaat Karl Laverge verder. ‘We
hebben met het clubbestuur uitgemaakt welke
richting we wilden uitgaan en toen resoluut
gekozen voor de jeugd. Een belangrijke reden
voor die keuze was het financieel aspect, want
op het hoogste niveau blijven meedraaien kost
veel geld. Versterkingen, af en toe een buitenlander, je kent dat hé? Die spelers komen niet
voor niks. Wij hebben dan bewust gekozen de
andere richting in te slaan, naar beneden, en
alle inzet en budget te besteden aan de jeugdwerking. Die jeugd hebben wij maximaal
onderbouwd, kwalitatief ondersteund met gediplomeerde trainers. En als je ervaart dat vandaag grote clubs, eersteklassers zowaar, aan de
bel trekken voor enkele van onze junioren, dan
ben ik enkel trots op onze jeugdwerking. Over
enkele jaren zouden we daar op een gezonde
manier de vruchten moeten van plukken…’
Apolloon Kortrijk werd als enige Vlaamse
club beloond met vijf sterren in het Jeugdsportfonds. Voorzitter Karl Laverge was apetrots op
die deugddoende erkenning.
‘Het is de kers op de taart voor het vele werk
van jàren. Een bevestiging ook wel van onze
goede manier van werken. Kijk, we hebben
gaandeweg, met veel inzet maar vooral geduld,
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die jeugdwerking stap voor stap uitgebouwd.
Opvallend was hoe makkelijk je mensen kunt
enthousiasmeren als medewerker voor de
jeugd, eerder dan voor het eerste team. Vandaar dat we gesteld hebben: die jeugdwerking
is topprioriteit. We hebben alles ingezet op
kwaliteit. Bij onze jeugdploegen loopt geen
enkele niet-gediplomeerde trainer meer rond.
Wij durven zelfs al eens neen zeggen tegen een
trainer die niet aan de criteria voldoet. We hebben een opgeleide jeugdcoördinator, we hebben ook enkele ervaringsdeskundigen onder
de arm genomen voor het project jeugdscheidsrechters. Want ook daarin willen we kwaliteit
brengen. Eerlijk gezegd, we krijgen ook enorm
veel steun en medewerking van de Stad Kortrijk, via subsidies, en via de schitterende Sportdienst. Ook dat helpt onze doelen te bereiken.
Die vijf sterren zijn de beloning, maar er zit
enorm veel arbeid van velen in. Het is niet alleen drie keer per week trainen, je moet ook de
juiste entourage hebben. Mensen met een visie,
een sportieve-technische cel met kennis van
zaken, en vooral: je moet als club in je project
gelóven. Ik geef toe dat ik bijzonder trots was
als voorzitter toen we die vijf sterren kregen.
Dat is een overwinning die we sàmen hebben
behaald, het is een collectieve beloning. Een
bevestiging van onze juiste visie, inderdaad.
Wij zijn niet blij als we al iemand vinden, néé
het moet de right man on the right place zijn.
We hebben daar als club misschien mensen aan
verloren, maar het loont…’

Honkvaste spelers
In Kuurne en Wevelgem richtte Apolloon
Kortrijk satellietclubs op die in datzelfde
jeugdproject passen.
Karl Laverge: ‘Bedoeling is van daar kernen
uit te bouwen in een soort van voortraject. We
hebben daar handbalinitiatie gegeven in samenwerking met de plaatselijke sportfunctionaris, en sportkampen georganiseerd met gratis navolglessen. Intussen spelen we in Kuurne
al competitie. Wevelgem komt iets moeilijker
van de grond omdat de optie daar is van enkel
met meisjes te werken. Bedoeling is van die
jonge spelertjes daar te houden tot na het lager
onderwijs. Daarna komen ze doorgaans naar
de centrumstad Kortrijk voor het middelbaar
onderwijs en kunnen we ze wellicht opvangen
bij Apolloon. Vandaag zijn er een zestal spelers
van Kuurne die de stap hebben gezet naar onze

U14 en U16. Opzet is van een basis te bieden in
hun eigen habitat en daarna die jeugd voor ons
te winnen. Erbij zijn voor het te laat is, noem
ik dat …’
Doet Apolloon dan niet aan opleiding voor
(grotere) clubs uit de regio ?
Karl Laverge: ‘Terechte vraag, daar zijn we
ons inderdaad van bewust. Ploegen als Doornik
en Gent zijn kapers op de kust, we hebben daar
al signalen van opgevangen. Die vrees bestaat
al jaren bij Apolloon. Maar uitgerekend het
feit dat wij zo’n traditieclub zijn, zo’n vereniging met sterk familiaal karakter, sterkt ook de
honkvastheid van onze spelers. Het is niet van:
zodra ik kan ben ik hier wég.. Voor de meesten
is Apolloon een vriendenkring waar ze sterk
aan gehecht zijn. En dat is het gunstige gevolg
van die jeugdwerking, van de omkadering, van
onze extra-sportieve activiteiten, van enkele
jaarlijks weerkerende events, snap je? Bovendien, en dat is héél belangrijk, hebben wij een
zeer goede communicatie met de ouders. Wij
brengen ze geregeld op de hoogte van wat wij
van plan zijn met hun kinderen. Neem nu het
project rond onze junioren. Wij hebben dat beleid rond die beloften volledig uitgelegd aan de
ouders. We willen niet de indruk wekken dat
handbal iets is waar je drie keer per week voor
traint en dan naar huis gaat. Nee, die mensen
weten waar die trainingen naartoe leiden, dat
hun jongens ook aan supplementaire krachttraining doen, dat er een kinesist langskomt
als er problemen zijn,… En als er dàn kapers op
de kust opduiken zullen die ouders misschien
twee keer nadenken en hun telgen influisteren:
zou je niet beter nog wat bij Apolloon blijven?’

Ambitie
Momenteel moddert Apolloon maar wat aan
in de Superliga. Het schitterende, weldoordachte jeugdbeleid vindt niet meteen een verlengstuk in het eerste team. Maar daar wil het clubbestuur verandering in brengen.
Karl Laverge: ‘We denken inderdaad ook met
onze eerste ploeg al verder. We hebben een
nieuwe T1 aangetrokken, Tim Vanholme, terugvan-weggeweest bij Brugge. Want uitgerekend
inzake doorstroming knelde het schoentje. Wij
vonden dat de eigen jeugd sneller geïntegreerd
moest worden in het eerste team. Daarom laten
we voortaan ook de junioren samen trainen
met de eerste ploeg. Ze deden ook de volledige
voorbereiding samen. Dàt moet de integratie

Superliga: Sebastiaan Kennes gaat door, Hans Strackx kijkt toe.

ongetwijfeld ten goede komen. In afspraak met
onze T1 zal in elke wedstrijd een of meerdere
junioren spelminuten krijgen. We hebben ook
een A-trainer, Koen Nel, specifiek op die junioren gezet. Hij vormt dus een duo met Tim Vanholme. Enkel maar om die junioren nog beter
op te leiden en ze vooral garanties te bieden op
doorstroming naar het eerste team…
Onze ambitie? Wel, prioritair is om met ons
eerste team, met éigen mensen, een reeks hoger te stijgen. En zoals we nu werken lijkt dat
te lukken. Ik zeg niet meteen dit seizoen, ik zeg
evenmin dat het een meerjarenplan is. Als het
dit seizoen niet lukt zullen we niet echt ontgoocheld zijn, maar het mag ook geen vijf jaar
meer duren. Anders zouden heel wat mensen
gedemotiveerd raken.’
Tot slot wil Karl Laverge nog een ei kwijt.
‘Inderdaad, ik vind het bijzonder jammer dat
er geen specifieke juniorencompetitie meer is,’
besluit de Kortrijkse voorzitter. ‘Wij hebben als
club veel trainingsarbeid geïnvesteerd in die
groep en nu kunnen die jongens competitief
nergens terecht. De trainers zijn nu bezig met
zelf tornooien te zoeken, want naar de ouders
toe moeten we onze ambitie tenslotte toch
waarmaken. Komaan zeg, het is nogal contradictorisch dat alle clubs door de VHV worden

aangemoedigd om junioren op te leiden en om
te investeren in eigen jeugd naar de toekomst
toe, maar zonder dat we gestalte kunnen geven
aan een juniorenreeks. Leg dat maar eens uit
aan de ouders hé. Wat zitten we dan te vertellen over het Jeugdsportfonds, over goed opgeleide trainers, over kwaliteitsbekommernis, …
en plots is er geen toekomst meer. Hoe krijg je
dat verkocht aan die junioren? Moeten we eens
goed over nadenken hoor…’

Cois Van Aelst

Kids Day op zondag 9/11
voor J/M 8, JM 10 en J/M 12
van over heel Vlaanderen,
in sportcomplex Hekers
in Zwijnaarde bij Gent.
Aparte poules voor M10 en M12!
Wie alvast wil inschrijven
(voor 4 november) kan dit doen
door een mailtje te sturen naar:
Gerrit.vertommen@handbal.be
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Handballer van het jaar

Jef Lettens: ‘Dit had ik echt niet verwacht’
Voor het eerst zet Jef Lettens zijn naam op het lijstje vol tophandballers, die het presteerden om
“Handballer van het jaar” te worden. Voor de pas 24 jaar geworden Hasseltse doelman meteen ook
de kers op de taart na een schitterend seizoen voor Initia Hasselt. Met een ultieme redding in de
finale van de play-offs zorgde hij mee voor een unieke ‘triple’ van zijn ploeg: Belgische bekerwinst,
nationale titel en zelfs de BENE-titel. De 1m92 grote doelman staat er glunderend bij.
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“Tja, dat er een speler van Initia zou in aanmerking komen voor de titel ‘Handballer van
het jaar’ dat had ik wel verwacht. Maar ik had
er geen geld durven op inzetten dat ik dat zou
worden. Dit had ik echt niet zien aankomen. Ik
had eerder gedacht aan enkele spelbepalende
figuren in onze ploeg zoals Tom Robyns of Robert Bogaert.”
Vond je deze uitverkiezing terecht? Of
dacht je van jezelf dat er andere seizoenen
waren, waarin je dat eerder verdiend had?
“Dat ik deze titel win, is natuurlijk het resultaat van het werk van de ganse ploeg. Je moet
maar naar onze uitslagen tijdens de voorbije
competitie zien en dan kan je moeilijk zeggen
dat het nog beter kan. Wat mijn persoonlijke
inbreng betreft: ik heb al heel goede wedstrijden gespeeld in voorbije competities, maar ook
heel slechte in mijn ogen. Van een doelman
verwachten ze toch dat hij het zogenaamde
betrouwbare sluitstuk van een verdediging is.
Welnu, ik vond van mezelf dat ik in het voorbije seizoen een veel constanter peil kon handhaven. In clubverband piekten wij naar de
play-offs en daarin heb ik inderdaad wel mijn
steentje bijgedragen. Maar ook bij de nationale
ploeg speelde ik vol vertrouwen, zelfs al kreeg
ik een andere verdediging voor mijn neus. De
aanpassing verliep daar ook heel vlotjes.”
Je bent ook een ambitieuze doelman.
“Absoluut. En ik denk niet dat daar iets mis
mee is. Het moet altijd de ambitie zijn om de
beste te zijn. Maar zo’n prijs haal je nooit alleen. De ganse ploeg moet achter hetzelfde
project staan en er zich voor inzetten. Het is
trouwens ook wel mijn ambitie om volgend
seizoen misschien mijn kans te wagen in een
buitenlandse competitie.”
Dan moet je wel profspeler worden…
“Dat is ook zo. In het verleden was ik daar
nog niet rijp voor en zat ik bovendien nog met
mijn studies. Die kregen eigenlijk altijd voorrang, want je kan nu eenmaal niet jouw brood-

winning maken met handballen in België. Dat
diploma heb ik intussen gehaald. Ja, ik mag
mij kinesist noemen. Maar voor de huidige
competitie wil ik me daar nog niet full-time
op toespitsen. Het is de bedoeling om halftijds
als kinesist aan de slag te gaan, want de combinatie met het handbal leek me iets te zwaar en
dat zou op mijn prestaties kunnen drukken.
Dat wil ik vermijden, als ik ooit wil opgemerkt
worden door een buitenlandse club.”
Je treedt dan wel in het voetspoor van
ervaren doelmannen zoals Buzaud en Polfliet, die ook in het buitenland puik presteerden.
“Precies. Die twee doelmannen zijn voor
mij ook steeds een voorbeeld geweest. Tegen
Buzaud heb ik nog gespeeld in het eerste jaar
van mijn doorbraak als doelman bij Initia. Ik
herinner me nog dat we tegen hem de finale
van de play-offs verloren op Tongeren, o.a.
omdat hij daar zo goed stond te keepen. Het
jaar nadien verhuisde hij naar Luxemburg en
toen werden we wel kampioen. (lacht) En van
Polfliet kreeg ik regelmatig nuttige tips om
steeds beter te worden. Leuk. Daardoor kan
ik op 24-jarige leeftijd – net geworden op 12
augustus – toch al pronken met een puik palmares: drie keer Belgisch kampioen, drie keer
Belgische beker en één keer BENE-kampioen.”
Wat zijn de sterke punten van Jef Lettens
als doelman?
“Ik heb mezelf altijd een aantal stappen
opgelegd, die ik moest maken om vooruit te
komen. Ik ben altijd kritisch gebleven op mezelf. Ik ben ook iemand die me zal uitsloven op
training. Ik ben eigenlijk een echte winnaar.
Ik kan bijzonder slecht tegen mijn verlies.
Zelfs als we spelletjes doen op training,
dan nog wil ik die winnen. Daar moeten
ze niet over grapjassen tegenover mij. Dat
was vroeger nog erger dan nu. Maar ik vind
dat wel een goede eigenschap als je iets wil
bereiken.”
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De doelmannen van de Red Wolves: Jef Lettens en Jens Lievens.

Op welke punten kan je nog beter
worden?
“Ik denk dat vooral mijn mentale weerbaarheid in een wedstrijd nog kan verbeteren. Ik
moet sneller kunnen overschakelen naar een
volgende bal, die eraan komt. Ik zit nog te dikwijls met mijn hoofd bij een voorgaande fase,
waarin ik iets verkeerds deed en dan ben ik
soms bezig om te zoeken naar de oorzaak. Dat
is ook al verbeterd, maar een doelman moet er
26
nu éénmaal staan van de eerste tot de laatste
bal: opperste concentratie op het spel.”
Heb je al contacten met buitenlandse
clubs? Of schakel je daarvoor een manager
in?
“Pas op, ik wil me de komende competitie
nog voor meer dan 100% inzetten voor Initia
Hasselt. Ik ben nog niet weg. Maar ik zou me zeker door de kop stoten, mocht ik mijn kans niet
gegrepen hebben in het buitenland. Daar is het
moment rijp voor. Ik wil het maximale uit mijn
carrière als handbaldoelman halen na de vele
tijd, die ik er daarvoor heb ingestoken. Ik wil
het topniveau halen. Voorlopig neem ik zelf
hier en daar contact op met mensen of clubs.
Het maakt niet uit in welke competitie. Dat
mag in Frankrijk zijn. Of in Duitsland, mocht
de gelegenheid zich daar aandienen.”
Initia Hasselt neemt dit seizoen deel aan
de BENE-competitie met de beste vier ploegen uit België en Nederland. Hoe kijk je
League Office
daar48tegenaan en wat zijn de ambities voor
anderhoeydonckstraat
Lummen — Belgium
dit seizoen?
“Die BENE-competitie zal sowieso een aantal
@beneleaguehandball.com
aangename en hoogstaande wedstrijden opleveren. Heel wat topploegen uit beide landen
13 30 80 01
13 30 85 46 zijn echt aan mekaar gewaagd en dat gaan ze-

ker spannende matchen worden met heel weinig verschil in de eindcijfers. Dat is alleszins
iets om naar uit te kijken. Dat we de kwalificatie voor de Champions League mochten spelen,
vond ik ook al schitterend. Voor eigen publiek.
Een belevenis om daaraan te mogen meedoen.
De ambities van Initia? Een ploeg als de onze
is het aan zichzelf verplicht om voor de prijzen
te gaan. Er zijn twee spelers uit de basis weg en
enkele nieuwkomers moeten zo snel mogelijk
ingepast worden. Als dat allemaal lukt, dan
zullen we wel weer dicht eindigen.”
Kijk je ook nog uit naar de nationale
ploeg?
“Dat duurt nog wel eventjes. Maar ik vind
wel dat er het laatste jaar een positieve kentering kwam. Vroeger deed die speler niet mee,
een volgende keer dan weer wel. Zo kon je nooit
tot een constante groep komen, die toch op een
soort automatismen kon terugvallen. Ik denk
dat we nu eindelijk over een geschikte mixte
beschikken van meer ervaren spelers en ambitieuze jongeren, die wél willen meedoen.
Ons kunnen plaatsen voor een EK moet ooit de
ambitie zijn van deze groep. We zitten immers
met een nieuwe gemotiveerde generatie, met
jongens die ook ervaring gaan opdoen in het
buitenland zoals Bolaers in Frankrijk b.v.
Ik heb onze kwalificatiegroep nog niet zo
goed ontleed, maar ik meen dat Cyprus daar
inzit en dat is toch een altijd een ploeg waar
we het moeten van kunnen halen. Verder ontmoeten we ook Griekenland, waar we vorig jaar
tegen gelijk speelden in een match die we altijd hadden moeten winnen. Enfin, ik geef ons
zeker een kans om ons verder te kwalificeren.”

Marcel Coppens
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BENE-League

Voorzitter Luc Tack:
‘Dit is een historische gebeurtenis…’
Veel schoon volk in het Antwerpse stadhuis voor de officiële geboorte van de BENE-League. Een historisch kader voor een historische gebeurtenis. Zelfs de Antwerpse sportschepen Ludo Van Campenhout werd er lyrisch van. ‘Jullie komen eigenlijk een beetje thuis,’ verwelkomde hij de Nederlandse
delegatie, ‘Marnix van Sint-Aldegonde, de auteur van het Wilhelmus, was burgemeester van Antwerpen in 1585, hier op dit stadhuis…’
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‘Een historische dag voor de handbalwereld,
inderdaad. Hét eigenlijke historische moment
was al iets vroeger, toen ik met NHV-voorzitter
Tjark De Lange het contract ondertekende.
Maar nu wordt het kind geboren,’ lachte VHVvoozitter Luc Tack.
In de wandelgangen van het Antwerpse stadhuis hoorden we nogal wat vragen over het ontbreken van de Luxemburgse clubs.
‘Ach, geduld daarmee,’ suste Luc Tack, ‘Aanvankelijk was het water tussen België en Nederland ook te diep. Maar wij zijn ondertussen
dichter naar elkaar gegroeid. We spreken ook
dezelfde taal, dat is een voordeel. Ik blijf het
jammer vinden dat de Luxemburgers er niet bij
zijn. Misschien is het toch wel noodzakelijk om
eerst een volwaardige competitie uit te bouwen
tot de Luxemburgers rijp en bereid zijn hun wagen aan te pikken.’
Over het belang en de waarde van de BENELeague vingen we in diezelfde wandelgangen

niets dan lof op.
‘De BENE-League moet ons handbal een
nieuwe elan geven, zowel voor clubs, supporters, media, als voor de federaties,’ aldus nog
Luc Tack. ‘In de periode dat het moeilijk ging
tussen Luxemburgers en Nederlanders, en
wij Belgen zo’n beetje midden in het bed lagen, heb ik heel veel contact gehad met mijn
Franstalige collega’s. De LFH heeft ons in dit
project altijd gesteund, hoor goed, gesteùnd.
En dat is ooit anders geweest, weet je? Dus wat
de binnenlandse betrekkingen betreft heeft
die BENE-League toch wat teweeggebracht, en
daar ben ik ontzettend blij om. We weten dat
de EHF, bij monde van voorzitter Jean Brihault,
dergelijke grensoverschrijdende initiatieven
steunt. Maar we moeten deze formule eerst
echt gestalte geven vooraleer verder te denken
en samen met de EHF te bekijken wat verdere
mogelijkheden zijn. Zij beschikken op dat vlak
over veel know-how’

Nogal wat vragen werden gesteld in verband
met eerste nationaal. Meer bepaald de bekommernis om de clubs die daar achterblijven
bleek vrij groot. Luc Tack stelt de gemoederen
opnieuw gerust…
‘Het moet voor die clubs juist een motivatie
zijn er bij te horen. In de Beneluxliga waren
er ook telkens clubs die ontgoocheld moesten
afhaken. Aan ploegen als Visé, Doornik, Merksem of Nelo, en de andere eersteklassers, de uitdaging om in eerste nationaal uit te blinken en
zich een weg naar die BENE-League te banen.
Visé en Nelo zullen zich daar ongetwijfeld op
focussen. En het hangt van de andere eersteklassers af of ze ambitieus genoeg zijn om ook
die top te bereiken. Ze zijn alleszins welkom,
eerste nationaal mag zeker geen wachtzaal
worden. Integendeel, het moet een voortraject
zijn voor de BENE-League. Ook in eerste nationaal zal de kwaliteit verhogen. Ten minste als
de clubs beseffen dat er meer en harder moet
getraind worden. Ik geloof onvoorwaardelijk
in dit project en in de weg die het Belgische
handbal heeft ingeslagen.’

Hasselt: hoofdprijs is een must
Hubo Initia Hasselt heeft een boerenjaar achter de rug: de triple en Speler van het Jaar Jef
Lettens als toetje. Wat kan een trainer dan nog
meer wensen?
‘Een goeie vraag,’ lacht T1 Luc Boiten. ‘De
BENE-League betekent dat we elke week top
moeten zijn en tot het uiterste moeten gaan.
Maar ik heb altijd gezegd: liever in zo’n competitie middenmoot zijn dan de top spelen in
een middelmatige competitie. Dus deze grensoverschrijdende competitie kan ik alleen maar
toejuichen. Maar het wordt wel afwachten
waar wij exact staan. Ik heb een zware erfenis
gekregen van mijn voorganger. Hij heeft het zo
goed gedaan dat zulks moeilijk te evenaren is,
laat staan te overtreffen. Chapeau voor JeanLuc Grandjean…
Hasselt versterkt of verzwakt? Kijk, Jeffrey Jacobs wég is natuurlijk een serieuze aderlating.
Die vervang je niet zomaar. Jeffrey had een
geweldig scorend vermogen. L’Hoëst wég, een
brok ervaring en linkshandig, zo lopen er niet
veel in België. Maar Bram Dewit brengt acht
jaar ervaring uit de Franse ProD2 mee, dat is
niet niks. En Ruben Roelants past perfect in ons
plaatje. Hij is een jong talent, goed opgeleid, hij
zou zo een product van Hasselt kunnen zijn.
Zijn speelstijl, zijn dynamiek, super. Maar het

blijft inderdaad afwachten, een beetje zoeken
ook wel, vooral dan op rechts, hoe we die uitgaande transfers kunnen opvangen. Verzwakt
zijn we zeker niet…’
De Hasselaren spelen al meteen een proloog
op zeer hoog niveau: de voorronde van de VELUX EHF Champions League. Een vergiftigd
geschenk?
‘Nee, zeker niet. Ik ben daar heel gelukkig
mee,’ weet Luc Boiten, ‘ Ik apprecieer ten zeerste de inspanningen van de club om aan dit
kampioenenfeest deel te nemen. Want zowel
organisatorisch als financieel is het een loodzware opgave. En dan is er natuurlijk het sportieve, ook geen makkie. Maar het motiveert
ons wel geweldig, zowel de spelersgroep als de
trainer. Proeven van het hoogste niveau, tegen
de grote jongens spelen, dat geeft een kick. We
maken ons echter geen illusies. Waarschijnlijk
is ons plaatsen voor de poulefase te hoog gegrepen. Maar we gaan er wel voor en nemen deze
ervaring mee naar de BENE-League…
Mijn eerste target is zo goed mogelijk die
Champions League afwerken. En dan gaan we
resoluut voor de Final 4 in de BENE-League.
Maar dat ambiëren alle acht ploegen, verneem
ik. De concurrentie zal dus moordend zijn. En
tenslotte komen we in eigen land en ook die nacompetitie wordt geen evidentie. Samengevat:
dé ambitie is ons opnieuw kwalificeren. De BENE-League is voor een groot deel mijn motivatie om er na een sabbatjaar opnieuw in te stappen. Dit betekent voor mij een extra dimensie,
een enorme uitdaging. Hasselt wil koste wat
het kost een prijs…’

Sasja: serieus versterkt
Alex Jacobs stond te blinken in de statige
Leyszaal van het Antwerpse stadhuis. Tenslotte
was deze BENE-League ook een beetje zijn kind.
‘Ik ben inderdaad blij dat we eindelijk officieel kunnen starten,’ glunderde de Hobokense
T1. ‘Eigenlijk werd mijn geduld iets te lang op
de proef gesteld. In 2006 waren we er al mee bezig, we zijn nu bijna tien jaar later en pas aan de
officiële geboorte toe. Ik ben uiteraard gelukkig, maar deze geboorte was wel een noodzaak.
Anders was het een miskraam geworden… Nu
hebben we echt een aanvaardbare, weldoordachte competitie, die wellicht nog kinderziektes zal vertonen en waar mogelijk nog bijsturing nodig is. Maar we zijn vertrokken, dat
is het belangrijkste. Het is voor iedereen een
nieuwe uitdaging.’
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Tongeren: pieken in februari-maart
Wouter Sas
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Alex Jacobs gaf meteen toe dat zijn club bijzonder ambitieus start in die kersverse BENELeague. Vier toptransfers, dat was lang geleden
‘Absoluut, maar dat was voorzien in de termijnplanning,’ geeft Alex Jacobs toe. ‘Voor zo’n
topcompetitie moet je op elke positie sterk
staan en voor oudere spelers een doublure hebben. Bij ons was dat het geval met de keepers.
We moeten er elke week staan, op training
moet iedereen scherp blijven, de onderlinge
concurrentie moet de kwaliteit verhogen. En
dat merk je bij ons al aan de keepers, hoe Mike
Tadey en Stefan Brehmen mekaar beter maken.
Inderdaad, ik denk wel dat al onze posities dubbel bezet zijn. Enkel jammer dat Ivan Kopljar
is gestopt, want dan was het plaatje compleet
geweest. Nu hebben we nog wat vraagtekens
op rechts, alhoewel Toby Trouw zich al schitterend heeft geïntegreerd. Maar de échte rechterhoek missen we nog. Voorlopig …’
Mijn verwachtingen? Om te beginnen, acht
sterk aan elkaar gewaagde ploegen. Op verplaatsing spelen zal altijd moeilijk zijn. Wie de
meeste punten buitenshuis haalt zal de te kloppen ploeg worden. Sasja gaat er alleszins voor.
Dit moét lukken. BENE-League, beker, landstitel, maakt niet uit, wij willen alleszins een
prijs. We zijn dat aan onze oudere spelers verplicht. Anders zouden velen ontgoocheld zijn…’

Ook voor handbalmonument Jos Schouterden was 27 augustus 2014 een historische dag.
‘Eerlijk gezegd, ik loop al jaren met die idee
rond van een grensoverschrijdende competitie,’ vertelt de technisch directeur van United
Tongeren. ‘In 1982, net na het C-WK, ben ik
samen met Piet Moons naar Nederland getrokken om er het NHV warm voor te maken. Mooi
idee, zegden ze daar, maar niet realiseerbaar.
Een tweede poging volgde enkele jaren later,
met Guus Cantelberg, weer tevergeefs. Tenslotte was de derde poging wel raak, dankzij Alex
Jacobs en Luc Tack, die bleven hameren op die
noodzaak aan een grensoverschrijdende topcompetitie. Ik ben ze daar zeer dankbaar voor.
Na jaren tegenwind hebben we eindelijk ons
doel bereikt. Ik denk dat zowel in eigen land
als bij onze noorderburen het handbal vandaag
de grote overwinnaar is.’
United Tongeren bereikte in de korte voorgeschiedenis nooit een finale van de Beneluxliga.
Of dat een frustratie is?
‘Wat mij betreft wel,’ geeft Jos Schouterden
toe. ‘Helaas waren we niet sterk genoeg. Wel
vier keer Final 4 gehaald, maar telkens niet
goed genoeg voor eindwinst. Dit seizoen hebben we serieus gesleuteld aan de ploeg, volledig
in functie van de nieuwe uitdaging die ons te
wachten staat. De laatste jaren was het team geconcipieerd rond Tasevski, met gevolg dat we de
ploeg niet in de breedte konden ontwikkelen.
Dat bleek finaal een verkeerde keuze. In functie van de BENE-League hebben we thans de
ploeg in de breedte versterkt. Vergeet niet: op
13 september 2014 begint voor elke ploeg een
loodzware competitie, met elke week een topper, met elke week bij wijze van spreken playoffs. Belangrijkste optie is: de ploeg die er het
snelst in slaagt een constante in haar prestaties
te realiseren, zal vooraan staan. En het verhaal
eindigt niet met de Final 4, maar pas einde mei.
Want het is een dubbel verhaal: je moet in de
eigen nationale competitie ook in die top4 eindigen. Sjonge zeg, dat is niet mis als opdracht…
Via de BENE-League gaan onze spelers, en zeker de grootste talenten, iets dichter aanleunen
bij de Europese top. Dat motiveert die jongens
wellicht ook om langer in België te blijven.
Maar zij die slagen in deze BENE-League en hun
talent via deze competitie kunnen demonstreren, laat die jongens maar naar een grote Europese competitie gaan...’
Ook in Tongeren steekt men de hoge am-

bities niet onder stoelen of banken. De ploeg
werd dan ook in die optiek uitgebalanceerd.
‘Volgend jaar blijven ongetwijfeld vier ontgoochelde ploegen verweesd achter,’ besluit
Jos Schouterden, ‘want iederéén ambieert de
top4. Wij ook. Vorig jaar zijn we te bescheiden
geweest om voor een prijs te gaan. Nu moeten
we ambitieuzer zijn. En in succes dùrven geloven. We hébben spelers verloren, maar we
hebben volwaardige vervangers aangetrokken.
Als iedereen fit is denk ik dat we een team voor
de top4 hebben. Het échte Tongeren van dit
seizoen gaan we pas in februari-maart te zien
krijgen. Voorlopig hebben we nog blessurelast
op kapitale posities. Ondertussen moeten de
anderen zich maar dubbel zetten.’

Bocholt: Dag 1 van het tijdperk
na Bart Lenders (op het veld)
Bij QubiQ Achilles Bocholt beëindigde Bart
Lenders zijn schitterende spelerscarrière
om een nieuwe uitdaging te beginnen als
assistent-trainer. Bocholt verzwakt?
‘Een clubicoon als Bart Lenders vervangen is
onmogelijk,’ geeft T1 Stan Backus toe. ‘We hebben dat verlies gecompenseerd door drie zeer
goede spelers aan te trekken, Vladko Tasevski,
Leon Van Schie en David Denert. Een mix van
ervaring, talent en groeimarge. Leon Van Schie

komt van Emmen en is ook een steunpilaar van
Oranje. Tasevski is genoegzaam gekend en van
Denert verwacht is enorm veel. Maar zonder
Bart Lenders zal het gewoon ànders zijn, en
daar moeten we nu aan werken…’
De Nederlandse coach van de Noord-Limburgers beseft dat de concurrentie in de BENEleague moordend zal zijn.
‘Ik zeg niet dat de BENE-League zwaarder is
dan vorig seizoen, want eerlijk gezegd mis ik
de Luxemburgse ploegen. Want daar is men
echt goed bezig, richting professionalisering
zeg maar. Het zij zo, wat niet is kan nog komen.
Deze opzet is alleszins een schitterende competitieformule, met elke week een topper,’ vindt
Stan Backus. ‘In Nederland is er een beperkt
transferverkeer geweest, behalve bij Volendam.
In België denk ik dat vooral Sasja zich behoorlijk versterkt heeft. Tongeren is zeker niet verzwakt en Hasselt blijft top. Trek zelf je conclusies… Het blijft koffiedik kijken, maar het lijkt
er op dat de Belgische ploegen zich het best
hebben gestabiliseerd. Neem nu Volendam:
zeven spelers vertrokken, twee teruggekeerd.
Dan heb je toch een stabiliteitsprobleem. Interessant hoe dat gaat lopen. Maar bij Bocholt
kijken we alleszins uit naar die BENE-League.
We geloven er in.’

Cois Van Aelst

Eerste Europese zege voor Bocholt tegen Nis (31-30): aanwinst Leon Van Schie.
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BENE-League

BENE-League wordt volwassener
Het idee om een samenwerking op te zetten tussen de Belgische en Nederlandse topclubs dateert
al uit de jaren ’80. Ook hier bleef het vooralsnog bij praten en denken. Acht jaar geleden werd een
systeem uitgedokterd om de veelheid aan oefenpotjes uit de voorbereidingsperiode beter te structureren. In de voorbije jaren werden diverse formules uitgewerkt, en de participatie vanuit de Luxemburgse handbaltop zorgde voor nog meer vergelijkingsmateriaal. Het idee achter de Beneliga – of
zelfs BeNeLux-Liga – had eindelijk een fundament gelegd om de tophandballers uit de Lage Landen
wekelijks op een hoger niveau te laten spelen. Goed voor de speler, goed voor de club, uiteindelijk ook
goed voor de nationale ploeg. Wij stuurden Frits Feuler op pad om uit te vissen hoe warm het water
is bij de Nederlandse clubs
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De editie van 2014-2015 kent een totaal andere
opzet. Niet meer parallel aan de eigen competitie met dubbels in het weekeinde maar een
aparte wedstrijdreeks alvorens terug te keren
naar de eigen nationale kampioenschappen. De
vier Nederlandse coaches blikken vooruit. Ieder
met zijn eigen verhaal maar over het algemeen
eensgezind daar waar het gaat om topwedstrijden te kunnen spelen. Hier en daar een kritische noot die de organisatie samen met de beide handbalbonden (KBHB en NVHV) zal moeten
oppakken. Maar ook: hoe kijken de coaches nú
aan tegen hun Belgische ploegen en het handbal over de grens?

Martin Vlijm, coach van Nederlands kampioen Targos/Bevo, is maar wat blij met de BENELeague van komende jaargang. Zijn ploeg heeft
een half uurtje eerder eredivisieploeg Hellas
Den Haag met de alleszeggende cijfers 39-8
afgedroogd. “ Dit willen we dus eigenlijk niet
meer,” opent de technische baas van de NoordLimburgse kampioen het gesprek. “Vorig jaar
ging 70% van de duels nergens om. De strijd om
de titel was des te heviger. Wij willen als club
en ploeg collectief sterke wedstrijden spelen en
meedoen om de prijzen tussen de nummers 1
tot en met 4”.
Voorheen speelde Vlijm met zijn ploegen
nooit graag tegen Belgische teams. “Die vlogen
er of meteen goed in of kwamen door gebrek
aan motivatie maar met een halve ploeg.” Bevo
zocht in de voorbereiding voornamelijk sterke
Duitse ploegen om te sparren en constateerde

dat zijn jonge ploeg al wat achterstand heeft
goed gemaakt. “De nieuwe impuls voor de BENE-League is er nu ook. Wij kijken er als ploeg
naar uit: iedere week een topwedstrijd! Het zou
mogelijk moeten zijn dat de eerste vier ploegen
automatisch geplaatst zijn voor de Europese
toernooien, inclusief voorronde CL. Hopelijk
zien het Nederlands Handbal Verbond (NHV) en
Belgische Handbal Bond (KBHB) hier ook brood
in en ondersteunen ze deze competitie volwaardig, ook naar de EHF toe. Als de nieuwe opzet
zich goed door ontwikkelt en de Luxemburgers
weer aansluiten, profiteren de nationale ploegen daar op termijn ook van. Scheidsrechters
moeten met dit niveau mee. De BNL mag geen
opleidingscompetitie voor arbiters worden!”
Met een schuin oog heeft hij de laatste ontwikkelingen binnen het Belgische handbal
gevolgd en wat informatie op voorhand verzameld. “Ik constateer dat er bij de vier topclubs
financieel wat meer mogelijk is daar waar het
gaat om het aantrekken van kwalitatief sterke
spelers. Met name Limburg moet wel eens een
veer laten. Ze hebben dus goed ingekocht, een
teken dat die clubs de BENE-League ook serieus
nemen. Ook die ploegen zullen nauwelijks nog
te porren zijn voor potjes van 39-17. Het wordt
enorm zwaar, elk duel wordt een close finish.
Halverwege kun je zomaar eerste maar ook
laatste staan. Gaat om details. Ik voorspel nu al
dat in de League de eerste twee plaatsen door
Belgische clubs zullen worden ingenomen!”
Het Belgisch handbal kent, volgens Vlijm,
een enorm goede clubcultuur zoals bij Initia
Hasselt. Goed georganiseerde topclubs, met
doelmatige sponsoring. “Nu zullen ook bij deze
‘nieuwe’ wedstrijden supporters en media gelokt moeten worden,” weet Vlijm. Voor clubs
die buiten de BNL vallen, is er volgens Vlijm

Marc Schmetz en Martin Vlijm
maar één motto: “Als je ambitie hebt, moet je
veel en harder gaan trainen!”
Vreemd vindt hij het dat er na een stevige
reeks in de BNL opnieuw op de Nederlandse en
Belgische velden verder gegaan wordt met de
strijd om de landstitel én kwalificatie voor de
volgende League. “Snap ik niet! Waarom niet
met zes i.p.v. acht ploegen? Twee groepen van
drie en de beide winnaars om de titel laten spelen. Dat was vorig seizoen bij ons en in België
een sportieve happening! Nu krijg je in beide
competities weer van die potjes om niks. Op
Hasselt tegen Houthalen of Bevo tegen Houten
zit niemand te wachten!”

Trainer-coach Mark Schmetz (Kras/Volendam) weet ook de nieuwe opzet van de BENELeague op waarde te schatten. “Goed plan, het
is de enige manier om het niveau voor de beste
clubs uit België en Nederland te verhogen. Het
verval met de andere ploegen wordt groter.
Heeft vooral te maken met de trainingstijd en
de organisatie binnen elke club.” Aan nietszeggende potjes in de vaderlandse competitie
hecht het op haast professioneel geleide Volendam geen waarde meer. “Ik denk dat we na de
serie in de BNL met vijf ploegen gaan spelen om
vier plekken. Hurry Up is die vijfde ploeg. Be-

ter zou het zijn dat de BENE-League ook werkt
met promotie en degradatie. Maakt niet uit uit
welk land dan de ploegen komen. De acht beste
teams, misschien met Luxemburg naar twaalf,
moeten gewoon tegen elkaar spelen.”
Ook hij kijkt een beetje verlekkerd naar
wat de Belgische opponenten in de voorbije
maanden allemaal bewerkstelligd hebben ter
voorbereiding op die zware competitie. “Financieel hebben ze een streepje voor, denk ik.
Wij moeten daar als Nederlandse ploegen goed
mee omgaan, want uiteindelijk telt wat er op
de vloer gepresteerd wordt. De Belgische clubs
halen makkelijker buitenlandse spelers, maar
zullen ook qua cluborganisatie tandjes moeten
schakelen.”
Schmetz weet als oud-prof in de Duitse Bundesliga wat het is om wekelijks topwedstrijden
te moeten spelen. “Daar is je hele week op afgestemd, voor die ene piek in het weekend. Dus
juichen wij, als Volendam, het alleen maar toe
dat we mee kunnen doen in deze competitie.
Spelers worden hier gevormd om later eventueel in het buitenland nog een stap hoger te
klimmen. ” Met de arbitrage wil de coach nog
wel eens overhoop liggen. “Die moeten meegaan in onze opwaartse prestatiecurve!”
Schmetz opteert voor een prijs in de vorm
van deelname aan Europese toernooien. “Aan
het einde van de serie van veertien wedstrijden
moeten de tickets klaar liggen voor de eerste
vier ploegen, ongeacht of die allemaal uit een
land komen. Daarmee kweek je spanning in
alle duels. Daar komt publiek en media op af.”
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Belgische en Nederlandse clubs die in de eigen omgeving niet willen investeren hebben
dan ook geen verhaal in de BNL. Jammer maar
dat zijn de harde wetten van de topsport. “Er
wordt altijd gekeken naar prestaties, dat zijn de
blikvangers. Dat moet goed in de markt worden
gezet door deze BNL- organisatie.”
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Voor trainer/coach René Romeijn (FIQAS/
Aalsmeer) is de BENE-League geen onbekend
terrein. “Ben de tel een beetje kwijt geraakt
over het aantal deelnames. Weet wel dat we met
Aalsmeer één keer de Cup hebben gewonnen!”
De Amstelvener vindt het vernieuwde sportieve evenement een competitie met twee gezichten. “We hebben dezelfde groep, kunnen
niet elk jaar een nieuw team bouwen. Nieuwe
en sterke tegenstanders in een relatief korte periode met veertien wedstrijden is voor alle spelers een geweldige ervaring. Vroeger oefende je
met praktisch dezelfde ploegen ook vaker tegen
elkaar in de voorbereiding. Deze opzet met één
topwedstrijd per week is beter. Ook de nationale ploegen zullen op termijn profiteren.”
De gedreven Aalsmeer-coach vindt het vervolg in eigen land in een nieuwe competitiecyclus verre van ideaal. “Ploegen zijn dan een stuk
minder interessant, er komen monsterscores.
Geldt ook voor de Belgische ploegen. Daar zit
ik niet op te wachten, dat is geen goede zaak!”
Enige manco: ook Romeijn merkt op dat er
aan het einde van de sessie geen echte prijs
uitgereikt wordt waar je als ploeg je stinkende
best voor doet. “Dus zeg ik: je haalt mogelijk
niet maximaal alles uit je spelers tijdens de
BNL. Lichte blessures of anderszins betekent
dat je zo’n speler sneller buiten die wedstrijd
houdt. Het seizoen is nog lang, want uiteindelijk worden de prijzen zoals nationale titel en
bekerkampioen pas weer vanaf april, mei interessant. Maar als je gehavend uit de twee competities komt, moet je alle zeilen bijzetten om
als nog een prijs te pakken.”
Romeijn is stellig overtuigd dat de ontwikkeling die nu is ingezet op termijn gaat renderen
in een nog sterkere wedstrijdenreeks. Contacten met de EHF moeten uitgespeeld worden.
“Het zou dé competitie van elke speler moe-

ten worden op dit niveau. Maar de volgorde is
verkeerd. De BNL zou achteraan in het seizoen
moeten plaatsvinden. Toe werken naar de absolute climax waar ook de Europese startbewijzen verdeeld worden.”
De Belgische clubs volgt hij met een schuin
oog. Heeft begrepen dat er bij de zuiderburen
wat meer financiële armslag is. “Je kunt ook
stellen dat Aalsmeer niet kan concurreren met
de Belgen qua geldmiddelen. We proberen de
eigen jeugd te laten instromen en behouden
daarmee een stukje regionale binding. Ik was
op zoek naar een nieuwe keeper maar we konden niet aan de financiële wensen voldoen. Wij
zoeken het binnen onze club meer in de randvoorwaarden: bemiddelen bij huisvesting, zoeken naar een gepaste job of stageplek bij onze
sponsors. Als je financieel of in de randvoorwaarden ver kunt gaan, kun je daarmee rust
‘kopen’ voor die speler. Dat is in het tophandbal
heel belangrijk!”
Van groot belang is voor Romeijn hoe de samenwerking met de arbitrage verloopt. Ook hij
is voorstander om topkoppels in te zetten, want
deze duels zijn ook voor de scheidsrechters niet
zomaar een tussendoortje. “We moeten veel
meer met elkaar overleggen. Iedere trainer
traint bepaalde technische en tactische zaken
die vervolgens door de arbiters niet worden begrepen en worden teruggefloten. Zij kunnen
al ons werk in een keer aan de kant schuiven.
Overleg, discussie moet prioriteit hebben. Of
wij moeten anders gaan trainen of zij moeten
anders gaan fluiten. Begrip voor elkaar. Er valt
dus nog heel wat te halen.”

Nieuw gezicht in de BENE-League is Monique Tijsterman (OCI-Lions). Voor het eerst een
vrouwelijke trainster bij een mannenploeg op
topniveau! Maar Tijsterman is wel wat gewend
daar waar het gaat om tophandbal. Binnen de
nationale damesselecties vervulde ze jarenlang
baanbrekend werk en stond ze bekend als een
‘trainster met pit en uitstraling’ die er keer op
keer in slaagde jonge speelsters klaar te stomen
voor het grote Oranje.
“De BENE-League heb ik vanuit het Nederlands Handbal Verbond (NHV) beroepshalve

gevolgd. Was betrokken bij besprekingen, bij de
oprichting met o.a. David Van Dorpe en Sasjatrainer Alex Jacobs.”
Om meteen met de deur in huis te vallen: “Ik
denk dat ik best wel een beeld heb van de mannencompetities in beide landen. Die heb ik altijd al gevolgd. In ieder geval komt de hernieuwde opzet zeker ten goede aan die competities.
Het verschil tussen de topploegen zal niet groot
zijn, des te groter zal de marge worden met de
overige clubs in de eredivisie. Ik acht Hurry Up
en E&O kanshebbers om volgend seizoen een
plaatsje in de BENE-League te claimen!”
Om ten opzichte van de Belgische opponenten niet helemaal onvoorbereid aan de slag te
gaan, maakt Tijsterman gretig gebruik van de
ervaring van assistent Lambert Schuurs. “Ik
ken niet precies alle nieuwelingen bij onze Belgische tegenstanders maar heb inmiddels wel
begrepen dat ze deze reeks topwedstrijden serieus gaan nemen. Nederland kent 5, 6 topploegen, België zal met deze vier opponenten zeker
het beste van het beste leveren. Jammer dat je
niet om een echte prijs speelt, het is nog geen
pilot binnen de EHF. Als eigen ploeg leggen
we eerst de focus op die veertien wedstrijden,
centraal staat de ontwikkeling van de Lions als
team. Binnen dat kader is dit dus een welkome
competitie maar voor ons op het tweede plan!
Deelname aan een Europees toernooi zou het

De ploegfoto van de OCI-Lions

evenement meer cachet geven. Het zijn wel duels waar je als individuele speler en ploeg beter
van wordt. Dat niveau kunnen we bij lange na
niet meer halen in de vaderlandse competitie!“
Tijsterman hoopt dat op den duur ook die clubs
zich ook meer en beter gaan ontwikkelen.
“Meer trainen dus, anders hangen ze er maar
wat bij en moeten ze niet klagen. Dat maakt de
uitdagingen des te interessanter!”
De huidige opzet is wat vreemd, aldus Tijsterman maar geeft aan dit niet onmiddellijk te
willen veranderen. “Eerst speel je op topniveau
zonder prijs, dan ga je een trapje lager spelen
om de echte prijzen. De belasting is enorm.
Voor onze ploeg ligt er tussen kerst en Nieuwjaar ook nog de Limburgse Handbal Dagen in
het verschiet!”
Door de arbitrage zal er ook fors geïnvesteerd
moeten worden om te presteren op dit niveau.
De clubs hebben er recht op. “Onlangs gaf ik
in Turkije een clinic voor arbiters en belichtte
mijn visie op tophandbal vanuit de trainershoek richting die scheidsrechters. De hel brak
los! Feitelijk had ik alleen verteld dat als spelers
hard werken en veel tijd investeren de arbiters
dit ook zouden moeten doen. De nieuwe BNLcompetitie is geen opleidingscompetitie voor
arbiters! Je moet met de topsportstroom mee!”


Frits Feuler
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Achter de schermen van ’s werelds sterkste competitie…

De Duitse Bundesliga: schijn bedriegt …
Handballend België is in de ban van de kersverse Beneleague. Mooi zo ! Maar … hoe zou het zijn met
de strafste competitie ter wereld, de Bundesliga, het kroonjuweel van onze oosterburen ? Een blik
achter de schermen leert ons dat ook daar niet alles goud is wat blinkt. Ook daar wordt de tering
naar de nering gezet. Niet bij de absolute top, maar die is zeer beperkt. In de onderste helft wordt
het clubbudget echter zorgvuldig bewaakt en danst men zeker geen miljoenenpolka. Een overzicht…
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Vorig seizoen werd Rekordmeister THW Kiel pas op de laatste
speeldag landskampioen dankzij
een beter doelgemiddelde (1 doelpunt verschil!) dan de Rhein-Neckar Löwen uit Mannheim. Met de
hakken, heet dat, en dat heeft men
in de Noord-Duitse hanzestad wel
begrepen. Meteen overrompelde
Kiel de transfermarkt en ging
THW gretig shoppen bij de belangrijkste concurrenten. Gevolg:
vijf nieuwe aanwinsten, en zeker
niet de eerste de beste. De Spaanse
international Joan Cañellas en
de Kroatische superster Domagoj Duvnjak werden weggeplukt
bij HSV Hamburg. CL-winnaar
Flensburg-Handewitt werd Steffen Weinhold
ontfutseld, toch een 56-voudige Nationalspieler. Toptalenten voor de toekomst vond men in
Denemarken, met name Kim Sonne-Hansen,
en de 21-jarige Fynn Ranke bij TSV Altenholz.
THW zag weliswaar Sigurdsson en Jallouz naar
Barcelona vertrekken, en clubicoon Christian
Zeitz naar het Hongaarse Veszprem, maar dat
kon de pret niet bederven. THW Kiel absolute
titelfavoriet ?
‘Uiteraard hebben we door die aanwinsten
meer armslag en meer kwaliteit,’ weet T1 Alfred Gislason. De 54-jarige IJslander wil echter
niet alle druk op de drie nieuwe sterren leggen. ‘Ik verwacht zeker geen solo van THW. De
Löwen hebben een nieuwe trainer en zijn als
team zeker beter geworden. Flensburg won niet
voor niks de CL, en ik verwacht ook dat Hamburg opnieuw een titelrol kan spelen als Djordjic fit is. Kijk, kampioen worden is niet enkel
een kwestie van een sterk team. Je moet ook de
juiste mentaliteit tonen. En die hadden we vorig seizoen zéker, anders hadden we de competitie nooit zo sterk kunnen beëindigen. Nu zijn

we versterkt en hebben we op elke
positie een dubbele bezetting. Bij
Kiel bestaat geen beste zes meer…’

Big Five: kleine top !
In Mannheim nam men afscheid van toptrainer Gudmundur Gudmundsson. Die wordt
bondscoach van Denemarken. En
uitgerekend daar vonden de RN
Löwen hun nieuwe T1, de 42-jarige Nicolaj Jacobsen. Hij komt
van HB Aalborg en brengt van
die Deense topclub een aanwinst
mee, de 32-voudige international
Mads Mensah Larsen.
‘Jammer dat THW Kiel zich zo
zwaar versterkt heeft,’ jammerde de Deense
trainer al meteen, ‘de Löwen hebben een knalseizoen achter de rug en ik wilde meteen de uitdaging aangaan om Kiel van de troon te stoten.
Nu moet ik wat gas terugnemen en mijn ambities bijsturen. Wij willen zolang mogelijk in
titelkoers blijven, ons zeker kwalificeren voor
de Champions League, en vooral handbal brengen dat onze fans begeestert. De Bundesliga
verdient een spannende titelstrijd.’
Bij de RN Löwen beëindigde de legendarische Olliver Roggisch zijn carrière Ollie wordt
T2 bij de Löwen én teammanager van de nationale ploeg. Om die leegte op te vangen werden
naast Larsen ook nog de Noor Harald Reinkind
aangetrokken, en uit eigen land Stefan Kneer
(Magdeburg), Bastian Rutschmann (BalingenWeilstetten) en Tim Suton (Saarlouis).
Lubomir Vranjes, de ‘wondertrainer’ van CLwinnaar Flensburg-Handewitt, sloeg in het tussenseizoen een lucratief aanbod vanuit Parijs
af om PSG te coachen.
‘Waarom? Geld is nooit een motivatie geweest voor mij,’ aldus de 40-jarige Zweed, ‘ik

anders moeten spelen en hopelijk blijven we
gespaard van blessures. Want in de breedte is
de spoeling dun. Gelukkig hebben we nog doelman Jogi Bitter als routinier. Hij wordt wellicht
mijn belangrijkste speler dit seizoen,’ weet de
Fransman die tot vorig jaar Roemeens bondscoach was.
Füchse Berlin sluit het beperkte kransje van
de Big Five af. De Berliners zetten net als HSV
de tering naar de nering en rekruteren vooral
eigen jeugd om het team in de breedte te versterken. Plus de Servische international Petar
Nenadic.
‘Wij blijven de kaart van de jeugd trekken,’
bevestigt chef-trainer Dagur Sigurdsson (41),
‘we hebben een jonge ploeg, maar wel een met
Bundesliga-ervaring. Motivatie door identificatie is onze mission-statement. Een goede mix
van ervaring en jeugd, daarmee willen wij de
top halen.’ Ervaring zat bij de Füchse: doelman
Silvio Heinevetter, de Rus Igropulo, de Tsjech
Horak, de Spanjaard Iker Romero, de Kroaat
Spoljaric en Rookie of the year Fabian Wiede.
Niet slecht voor een ‘beperkt budget’ …
Christoph Nienhaus: een Duitser met verleden bij
Eynatten. Speelt nu met Erlangen in de Bundesliga.

had met PSG een goed gesprek, maar ik voel me
hier goed in Flensburg en ik ben extra gemotiveerd om de nieuwe aanwinsten en de eigen
jeugd in het team te integreren. Kiel is de absolute favoriet, maar wij hebben de laatste vier
duels gewonnen. Dat zegt genoeg…’
De Noord-Duitse club trok vier Denen aan,
en rekent verder op eigene Jugend Lukas Blohme en Michael Nicolaisen.
HSV Hamburg is zo’n topclub waar de crisis toeslaat. HSV won in 2013 nog de CL, maar
kreeg intussen meer dan ooit af te rekenen
met een dalend zakencijfer, een verzachtende uitdrukking om de term faillissement te
ontwijken. De club kreeg pas in extremis de
noodzakelijke Bundesliga-Lizenz, na een moeizame passage bij de bijzondere inspectie. HSV
kende een ware exodus van spelers, zag met
lede ogen aan hoe vier supersterren naar de
concurrentie vertrokken en ook succestrainer
Martin Schwalb hield het voor bekeken. Aan
diens opvolger Christian Gaudin (42) de eer om
met hooguit drie nieuwe spelers die leemte op
te vullen. ‘Het team is drastisch verjongd, zal

Middenveld en onderste helft
Geen ronkende namen meer bij de overige
Bundesligisten, zeker geen wereldtoppers zoals
bij de vijf topclubs. Bij deze clubs eerder overwegend Duitsers, veel eigene Jugend, verder
talentrijke jonge Scandinaven, spelers uit de
Balkan en ook enkele noorderburen. Zo haalde
MT Melsungen de Nederlander Jeffrey Boombouwer weg bij TV Emsdetten om de subtopper
uit de regio Kassel meer body te geven. ‘Boomhouwer is een belangrijke aanwinst, samen
met Maric en Rnic. We hebben kwaliteit in huis
gehaald. We willen ons verder Europees bewijzen,’ vindt T1 Michael Roth.
Melsungen vormt samen met SC Magdeburg
de smalle subtop. De voormalige Oost-Duitse
Traditionsverein rekent onder meer op de Nederlander Fabian Van Olphen om de titelkandidaten het vuur aan de schenen te leggen. ‘Fabian Van Olphen blijft de ploegkapitein. Maar
hij is niet dé spelbepalende figuur. Hij is een belangrijke teamspeler, zoals overigens iederéén
zou moeten zijn,’ oordeelt Geir Sveinsson (50),
tot vorig seizoen coach van meervoudig Oostenrijks kampioen Bregenz.
Over Traditionsvereine gesproken… In de
zelfverklaarde hiërarchie van de Bundesliga
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Superster Ivanno Balic nu bij het eerder bescheiden Wetzlar.
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nog steeds geen spoor van meervoudig Meister
Vfl Gummersbach, van TBV Lemgo of van FA
Göppingen. Clubs die de laatste jaren, uitgerekend door die constante druk om de Bundesliga-Lizenz te halen, in de grijze zone zijn beland. TBV Lemgo kan voorlopig de concurrentie
nog aan met TSV Hannover-Burgdorf voor een
plek in de subtop. De Nederlander Arjan Haenen is er een van de drie buitenlanders die de
club zich kan permitteren. ‘Plaats 9 betekent
voor ons evenveel als een kampioenstitel voor
Kiel,’ is de nuchtere analyse van coach Niels
Pfannenschmidt (40).
Nog een Nederlander die stilaan vertrouwd
is met de Bundesliga is Tim Remer, een snelle
winger van TUS N-Lübbecke. Bij HSG Wetzlar
vinden we dan weer een ‘buitenbeentje’: Ivano
Balic, wereldspeler 2003 en 2006, na het verdwijnen van Atletico Madrid door Wetzlar in de
armen gesloten. ‘Ivano Balic is nog steeds een
sterkhouder, een sublieme spelmaker. Hij heeft
een neus voor passlijnen en is onmisbaar in de
defensie. Een voorbeeld voor het team door zijn
inzet en werkkracht,’ bewierookt T1 Kai Wandschneider (54) de Kroaat.
Frisch Auf Göppingen is de laatste jaren niet
meer zo fris en monter als de clubnaam suggereert. De prestatiecurve ging stijl naar beneden
(van plaats 5 naar 12 in drie seizoenen) en om
daaraan te verhelpen werd Magnus Andersson (48) weggeplukt bij het Zweedse Malmö als

chef-trainer. ‘We hebben het potentieel voor
een betere klassering. En op termijn ambiëren
we opnieuw de topvijf,’ geeft de Zweed aan.
Een zelfde discours houdt Emir Kurtagic, de
33-jarige T1 van Vfl Gummersbach, ooit nog als
speler actief bij de club uit Westfalen. In 2013
ruilde de Nederlander Mark Bult Berlijn voor
Gummersbach, maar ook hij kon niet verhinderen dat Vfl vorig seizoen pas 13de eindigde.
Vechten tegen de degradatie heet dat. ‘Akkoord.
We hebben de laatste twee seizoenen dicht bij
de afgrond gestaan. We bouwen nog steeds aan
een soliede ploeg voor de toekomst, dit seizoen
opnieuw met enkele aanwinsten. Het behoud
verzekeren is een must, maar de ambitie om
hogerop te klimmen is groot,’ aldus trainer
Kurtagic.
De Nederlandse doelman Gerrie Eylers verkaste van Magdeburg naar TSV GWD Minden
en coach Goran Perkovac (51) is opgetogen met
die versterking. ‘Zeker een aanwinst, als Gerrie in vorm is kan hij heel alleen wedstrijden
beslissen. Bovendien past hij qua mentaliteit
uitstekend in onze groep.’
Met Bergischer HC, Balingen-Weilstetten, en
de promovendi TSG LU-Friesenheim, HC Erlangen en SG BBM Bietigheim, zijn we bij de absolute degradatiekandidaten beland. Daar overheerst ‘geen geld, geen Zwitsers’ de sportieve
beslommeringen. De Bundesliga ? ’t Is niet al
goud wat blinkt …
Cois Van Aelst
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Ready to Shift Green?
Denkt u bij ‘groen rijden’ spontaan aan elektrische
wagens, hybride auto’s of bolides op aardgas?
Vergeet dan niet dat er nog heel wat andere zuinige,
milieuvriendelijke en fiscaal interessante auto’s op
de markt zijn. Bij Groep Delorge-Peerlings ontdekt
u een ruim gamma: meer dan 10 modellen van
Volkswagen, Audi en Skoda. Delorge-Peerlings,
uw partner voor groene mobiliteit!
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