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Tĳdens de loting voor de eerste WK-kwalificatieronde was België reekshoofd. De Red Wolves lootten Griekenland,
Kosovo en Turkĳe. Kosovo en België waren voorstander om de eerste kwalificatieronde in tornooivorm te spelen
vanwege minder belastend voor de spelers. Turkĳe en Griekenland bedankten echter voor die formule, waardoor de
WK-kwalificatieronde met heen- en terugwedstrĳden wordt gespeeld.
Op woensdag 3 november, om 20 uur in de Hasseltse Alverberg, speelt België thuis tegen Griekenland om vervolgens
naar Kosovo af te reizen. De resterende WK-kwalificatiewedstrĳden worden de eerste twee weken van januari
afgewerkt. De Red Wolves beginnen op verplaatsing tegen Turkĳe. Zaterdag 8 januari 2022 volgt de return in Hasselt.
Midweek trekken de Red Wolves naar Griekenland en op zaterdag 15 januari spelen ze thuis hun laatste wedstrĳd
tegen Kosovo. Enkel de groepswinnaar van het kwalificatietornooi mag naar de volgende kwalificatieronde.
Alsof vier opeenvolgende interlands nog niet genoeg zĳn volgen in januari ook nog twee (levens)belangrĳke EKbarragewedstrĳden tegen Luxemburg. Midweek wordt in het Groothertogdom gespeeld, op zaterdag 22 januari 2022 is
er de return in Hasselt. De winnaar van dit barrageduel verzekert zich van behoud in de hoofdgroep, de verliezer wordt
veroordeeld tot het spelen van pré-kwalificaties in aanloop van het EK 2024 in Duitsland.
Voorbereiding in mineur
Het is lang geleden dat we iets van de Red Wolves hebben gehoord of gezien. Maar ze leven nog. Dat ook onze
internationals te lĳden hadden onder Covid19 is nogal evident. Maar wat is nu de reële impact van de pandemie op
onze nationale selectie?
‘Dramatisch hé, dat spreekt voor zich,’ vertelde assistent-bondscoach Jo Smeets in voor hem betere tĳden. (Jo Smeets
werd daags na dit gesprek bedankt door de KBHB, red.)
‘De selectie was ruim anderhalf jaar niet meer samen en nu moeten ze meteen zes zware kwalificatiewedstrĳden
spelen. Het idee was eerst te trainen en de kwalificatiewedstrĳden in januari af te werken in tornooivorm. Maar Turkĳe
en Griekenland waren daar niet mee akkoord en dus wordt het de klassieke heen- en terug. Met gevolg dat we de
eerste wedstrĳd tegen Griekenland nauwelĳks konden voorbereiden. Dat wordt een heel moeilĳk klus denk ik.’
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In 2023 wordt in Zweden en Polen het
wereldkampioenschap (WK) georganiseerd.
In aanloop daarvan maakte de Europese
Handbal Federatie (EHF) het programma op
voor de WK-kwalificatieronde. België speelt
op 3 november in Hasselt de eerste
kwalificatiewedstrĳd
tegen
Griekenland.
Daarna vertrekken de Red Wolves naar
Kosovo voor hun tweede wedstrĳd. Het
zwaartepunt van hun campagne volgt begin
volgend jaar. In januari spelen ze liefst zes
interlands, waarvan drie thuismatchen.

Het merendeel van de Belgische selectie zĳn “buitenlanders”, landgenoten die bĳ clubs in Frankrĳk (7), Duitsland 1) en
Nederland (1) een profbestaan lĳden. Zeven spelers zĳn in de eigen BENE-League actief. Drie spelers -Brian
Meulders, Tom Robyns en Serge Spooren- zĳn niet beschikbaar. Andere namen zĳn nieuw: Auguste Boyon, Yannick
Glorieux, Raphael Kötters, Louis Marchal, Victor Regnier, Kobe Serras. Het zĳn jonge talenten die staan te dringen om
door te breken. Sommige hebben zich al bewezen, zoals Yannick Glorieux bĳ Bocholt en Auguste Boyon bĳ Visé. Maar
de ruggengraat van de nationale selectie wordt gevormd door jongens die in het buitenland spelen. Zĳ zitten in een
profcircuit, trainen veel en intens, en zĳn ook altĳd ter beschikking voor trainingen en stages. Da’s makkelĳker werken
voor de bondstrainer(s) omdat het een garantie biedt op continuïteit. Met de spelers uit de eigen competitie is het soms
puzzelen om ze bĳ elkaar te krĳgen. Neem nu Serge Spooren, die geeft les in Nederland. De herfstvakantie verschilt
daar van de onze, dus Serge kan zich niet vrĳmaken voor de trainingen en de eerste matchen tegen Griekenland en
Kosovo. Hetzelfde geldt voor Brian Meulders, die in een kine-praktĳk werkt. En Tom Robyns heeft vrĳ gekregen omdat
zĳn vrouw moet bevallen.
Griekenland en Kosovo in opmars
Dat Griekenland een taaie klant wordt is zo klaar als een klontje. De Griekse nationale ploeg wordt onder meer
bevoorraad via AEK Athene, een Europees topteam dat vorig seizoen een merkwaardige treble realiseerde. AEK werd
landskampioen, won de beker en veroverde een eerste internationale trofee, de EHF European Cup. Met hun twaalfde
Europese deelname in 14 seizoenen staat AEK Athene thans voor de grootste uitdaging: de Griekse kampioen kreeg
een wild card voor de prestigieuze EHF European League. AEK is hofleverancier van de nationale ploeg…

Griekenland wil in 2026 het EK organiseren en is daarom met
een enorme inhaalbeweging bezig. Opleiding van talenten,
professionalisering van clubs en competitie, jeugdopleiding op
topniveau, kortom, men is daar bezig handbal op de kaart te
zetten. Het Griekse handbal wil internationaal scoren. En
Kosovo is eigenlĳk een zelfde verhaal. Kosovo is ook aan de
weg aan het timmeren om Europees een stap voorwaarts te
zetten. Ze hebben al knappe uitslagen behaald tegen
topploegen. ‘Absoluut, onder meer tegen Roemenië,’ bevestigt
T2 Kevin Jacobs. ’En ik heb in april Frankrĳk-Griekenland
gezien, en de enorme progressie van de Grieken was
indrukwekkend.’
En om het plaatje helemaal rond te maken: met Turkĳe hebben
de Belgen het traditionéél lastig. Conclusie: het lĳkt
vanzelfsprekend dat de WK-kwalificatiecampagne een
loodzware opdracht wordt met nauwelĳks voorbereiding in de
benen.

Tot slot bevestigt de assistent-bondscoach uitdrukkelĳk wat zĳn
voorganger Jo Smeets ons al eerder op het hart drukte. ‘Die
EK-barragewedstrĳden tegen Luxemburg, begin volgend jaar,
worden héél belangrĳk. We mogen de zware WK-kwalificatie
zeker niet minimaliseren, maar Luxemburg wordt wel écht
superbelangrĳk voor het Belgische handbal. Want als we die
winnen ontwĳken wĳ pré-kwalificaties en kunnen we hopen op
een gunstige loting voor de EK-campagne 2024. Eigenlĳk staat
de continuïteit van de nationale selectie op het spel. Als we
van Luxemburg verliezen staan we voor ruim een jaar zonder
interlands met inzet. En dat mogen we niet laten gebeuren.
Winnen is een must.’
Cois Van Aelst
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‘Dat klopt, maar dat wil niet zeggen dat we ons bĳ voorbaat bĳ
die situatie neerleggen. We willen onze huid duur verkopen,’
aldus de kersverse T2 van de Red Wolves, Kevin Jacobs. ‘Het
is zeer belangrĳk voor deze groep om resultààt te behalen en
mentale weerbaarheid te tonen. We mogen zeker niet
berusten in het onmogelĳke van de opdracht, dat is
uitgesloten. We mogen niet starten met de idee dat we
kansloos zĳn, integendeel. Winst, dàt is ons startkapitaal. Net
zoals voor de Grieken, Kosovaren en Turken, snap je ?’

De Belgische selectie:
Nathan Bolaers (HC Tongeren), Auguste Boyon (HC Visé BM), Nick Braun (HSG Krefeld/GER), Julien Cadel
(HB Hazebrouck/FRA), Quinten Colman (Dĳon MH/FRA), Sébastien Danesi (Pontault-Combault HB/FRA),
Jeroen De Beule (Achilles Bocholt), Yannick Glorieux (Achilles Bocholt), Raphael Kötters (Istres HC/FRA),
Jef Lettens (Fenix Toulouse/FRA), Louis Marchal (HC Tongeren), Simon Ooms (US Ivry/FRA), Nicolas
Plessers (HC Visé BM), Victor Regnier (GBDH/FRA), Kobe Serras (Bevo HC/HOL), Yves Vancosen (HC Visé
BM).
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