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Turkĳe is altĳd een lastige klant geweest voor de
Belgen. Dat was in het verleden zo, dat was anno 2022
niet anders. Meteen na de jaarwisseling werd de
uitwedstrĳd tegen Turkĳe al meteen zwaar gehypothekeerd
door de nog steeds heersende pandemie. ‘Het is jammer
dat ik omwille van een aantal besmettingen niet over mĳn
volledige kern kan beschikken,’ gaf bondscoach Yérime
Sylla als nieuwjaarsboodschap mee. ‘Maar het is wat het
is. Ondanks die handicap gaan we proberen een
competitieve ploeg op te stellen. Op tactisch vlak is
het wat aanpassen en werken we aan een strategie waarvan
ik hoop dat die werkt, echter zonder garantie. De
wedstrĳden tegen Turkĳe zĳn altĳd zeer intens. De Turken
rekenen niet, die gaan en blĳven gaan. Als je niet bĳ de
les bent riskeer je meteen een achterstand. Hoe dan ook
moeten we ons concentreren op ons eigen spel en de
nodige focus behouden. In de gegeven omstandigheden -op
verplaatsing en met een fel vertimmerde ploeg- zou ik
tevreden zĳn met een gelĳkspel.’

Spanning, teleurstelling, vreugde,
ontgoocheling, hoop, opluchting …
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De Red Wolves hebben ons zowat alle emoties
laten doorstaan. Na een hoopvolle start van
de kwalificatiecampagne einde vorig jaar,
kregen we een zware en bewogen maand
januari met liefst zes interlands: 4 WKkwalificaties en 2 EK-barrages. De WKcampagne eindigde op een positieve noot:
winst tegen Kosovo en daags nadien
kwalificatie voor de volgende ronde dankzĳ de
thuisnederlaag van de Turken tegen
groepswinnaar Griekenland.

En nadat een andermaal schitterende doelman Siraut op
slag van rust nog een open kans had verĳdeld, gingen de
Belgen met 17-13 rusten.
In de tweede helft werd die voorsprong systematisch
vergroot. Na driekwart wedstrĳd 26-19 en na nog een
wanhoopspoging van de Turkse coach om de Belgische
aanval te ontregelen werd een collectief sterke
prestatie bekroond met een ruime zege (37-28). Serge
Spooren werd met 8 treffers man van de match.

‘Jammer dat we onze beste wedstrĳd tot nog toe zonder
publiek moesten spelen. We zaten van bĳ de start sterk
in de match,’ lachte de Limburger. ‘Kĳk, het grote
verschil met de match in Turkĳe was de bredere basis.
Ginder waren de jongens met 13, vandaag met 16. Dat
scheelt een enorme slok op de borrel qua
wisselmogelĳkheden. Vandaag hadden we ook veel meer
ervaring in het team. Bovendien zĳn we 60 minuten super
geconcentreerd gebleven, in Turkĳe niet. In Turkĳe
De hoop van onze bondscoach bleek ĳdel. Het enthousiaste ontbrak ook de nodige agressiviteit in verdediging.
thuispubliek -in Kastamonu wél een afgeladen sporthalVandaag stond die defensie er wél, 60 minuten lang. We
bezorgde de Belgen een warm onthaal en vuurde de Turken hebben de Turken meteen onder druk gezet zodat ze hun
aan tot stug verdedigen en messcherp aanvallen. Halfweg gebruikelĳke aanval niet konden ontwikkelen.’
konden de bezoekers de schade nog tot 17-14 beperken, na
de rust keken ze echter al vlug tegen een serieuze
En de ‘speler van het jaar ‘ was meteen op dreef.
achterstand aan. Pas in de laatste 10 minuten konden
topscorer Kobe Serras (9) en lefgozer Brixhe (5) de
‘Kĳk, we hebben een team met vele jonge talenten,
kloof tot 30-25 beperken.
jongens die doorgaans in het buitenland spelen. Vandaag
kwamen daar drie ervaren ratten bĳ, Tom Robyns, Bartosz
‘Ik voel me gefrustreerd, niet enkel omwille van de
Kedziora en ikzelf, en dat geeft die jonge talenten
afwezige sterkhouders, maar vooral door de domme fouten. enorm veel steun. Het boezemt ze vertrouwen in. Wĳ geven
Jammer want de nederlaag had kleiner kunnen zĳn. Hopelĳk die talenten structuur , ook op training, en dat hebben
kunnen we ons thuis revancheren.’
die jongens nodig. ‘
‘Deze overwinning was echt nodig,’ besluit Serge
Spooren. ‘Nu blĳven we alsnog in de running voor die
Een lege Alverberg was voor de Red Wolves geen hinder om tweede plaats. Griekenland van de groepszege weghouden
de Turken inderdaad een stevige revanche aan te smeren. is onmogelĳk, maar wĳ moeten nu alles op die tweede plek
Turkĳe zal daarvoor ongetwĳfeld een excuus inroepen.
zetten. Dat zou een eerste succes zĳn. Helaas zĳn Tom
Omdat de Turkse delegatie geen PCR-test kon voorleggen
Robyns en ik er in Griekenland niet bĳ wegens
kon ze pas de dag van de wedstrĳd zelf naar België
professionele verplichtingen. Ik geef les in Eindhoven
vliegen. Dat betekende 12.40 uur in Zaventem geland en
en kan mĳ onmogelĳk vrĳ maken. Voor de barragewedstrĳden
meteen richting Hasselt voor de confrontatie om 20 uur
tegen Luxemburg heb ik me gelukkig wél kunnen vrĳmaken.’
met de Belgen. Die dit keer wel au (grand ) complet
konden aantreden.
De Turken namen een goede start (2-5), maar raakten
daarna in de greep van de erg agressief verdedigende
thuisploeg. De Belgische defensie stond er, de Belgische ‘Dit was een schitterende beurt van de Red Wolves,’ vond
aanval ook. Via Serge Spooren, De Beule en Brixhe namen ook bondscoach Yérime Sylla. ‘Ik had tot vandaag nogal
de Red Wolves na het eerste kwart definitief de leiding. wat frustraties omdat we maar niet met onze beste ploeg

zeggen dat we de wedstrĳd in
verdedigIng gewonnen hebben. En de
terugkeer van Serge, Tom en Bartosz
zorgde voor een meerwaarde qua
motivatie en inzet.’

De bondscoach aarzelde
niet zĳn spelers te
feliciteren.
‘Dit was ongetwĳfeld een zeer sterke
collectieve overwinning, maar ook
dankzĳ enkele spelers die zich
individueel hebben gereveleerd.
Pierre Brixhe, Kobe Serras en Joris
Gillé onder meer, en doelman Kevin
Siraut groeit zienderogen. Dat zĳn
jongens die altĳd wat in de schaduw
van meer ervaren basisspelers hebben
gestaan, maar intussen wel kun kans
hebben gegrepen. Zaak is vanop deze
elan verder te bouwen. We moeten
blĳven geloven in onze kwaliteiten.
Als we compleet zĳn staat er een
sterk team hoor, een team met veel
groeimarge.’
Eén van die youngsters die in deze
campagne een sterke indruk liet is
Joris Gillé.
‘Ik denk dat we vandaag een ploeg
hebben gezien met de juiste

mentaliteit,’ straalde de speler van
het Nederlandse Bevo. ‘In Turkĳe was
die inzet er ook wel, maar daar
hadden we nog problemen. Blessures,
gebrek aan ervaring, foutjes
uitgerekend op cruciale momenten,
kortom het zat daar niet mee. Vandaag
Serge, Tom en Bartosz erbĳ, dat maakt
een wereld van verschil. Ikzelf heb
ook nog niet die internationale
ervaring, maar je kunt je wel aan die
ervaren jongens optrekken. En in het
midden is Jeroen De Beule een grote
steun in defensie. Hĳ geeft ons
aanwĳzingen, je leert enorm veel bĳ
in zo’n entourage. Voor mĳ persoonlĳk
voelt het als een dubbele
overwinning. Ik heb immers jaren op
de drempel van de nationale selectie
gestaan. Nu kreeg ik mĳn kans en daar
ben ik enorm blĳ om. Hier heb ik
altĳd van gedroomd en keihard voor
gewerkt. Nu moéten we voor die tweede
plek gaan. Winnen van Kosovo is een
must en iets meebrengen uit
Griekenland zou een succes zĳn…’

Helaas werd het in Thessaloniki een
zware nederlaag. De jonge Red Wolves
-zonder de ervaring van Lettens,
Kedziora, De Beule, Robyns, Van Cosen
en Spooren- werden van meetaf aan
door de opportune Grieken bĳ de keel
gegrepen. Halfweg (12-4) was de
wedstrĳd al gespeeld en in de tweede
helft werd de kloof almaar groter. De
Grieken scoorden aan 80%, de Belgen
haalden amper 43%. Een loodzware
nederlaag (42-24).
‘Wat moet ik zeggen… ?,’ vroeg
bondscoach Yérime Sylla zich af. ‘Een
zware ontgoocheling hé. Verzachtende
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konden spelen. In Turkĳe ontbraken
drie basisspelers, jongens die het
team gestalte geven, en bovendien
hebben we daar toch kleine fouten
gemaakt met grote gevolgen. Gelukkig
hebben we de schade nog tot vĳf
doelpunten kunnen beperken. Ik wist
sowieso dat winst mogelĳk was, maar
dan enkel als we top waren. En dat
waren we vandaag. Vooral in
verdediging hebben we een beresterke
prestatie geleverd. Ik mag gerust

omstandigheid is de afwezigheid van onze sterkhouders.
Er stond een erg jonge, onervaren ploeg en dat hebben we
geweten. Laat ons het dan een leerproces noemen, maar
die uitdaging was blĳkbaar niet genoeg. Op geen enkel
ogenblik hebben ze durf en verantwoordelĳkheid getoond.
Slechts enkele jongens hebben me enigszins kunnen
overtuigen. Wie ? Dat ga ik hen persoonlĳk zeggen. We
raakten nooit. in de wedstrĳd, we speelden te timide,
met te veel ontzag voor de tegenstrever en zonder
initiatief. Jammer…’
Yérime Sylla blikte meteen vooruit naar de laatste
opdracht tegen Kosovo.

‘De situatie is niet uitzichtloos, maar wel zeer
ernstig. We moéten winnen tegen Kosovo, en dan wordt het
afwachten wat de Turken doen tegen groepswinnaar
Griekenland. Ik hoop alleszins dat we zaterdag revanche
kunnen nemen voor deze off-day. Dat zĳn we onze
supporters verschuldigd.
Want ik betreur dat we ons vanavond niet als wolven
hebben getoond.’

Wat een verschil met zowat 48 uur geleden in
Griekenland, dat was zowat de filosofie die vanuit de

(lege) Alverberg en via Sporza de Belgische
handballiefhebbers bereikte. De Red Wolves dit
keer mét hun sterkhouders (enkel Robyns ontbrak)
en wél op de afspraak. Vanaf het eerste
fluitsignaal een erg agressieve dekking en veel
pressie in aanval, de Kosovaren constant op
achtervolgen aangewezen. Halfweg (18-12) kregen
we de indruk dat er iets zeer moois in de lucht
hing. En die indruk kreeg in de tweede helft ook
gestalte. België hield het tempo hoog en met
doelman Siraut als sluitstuk van een hechte
defensie liep de voorspong op tot 10 doelpunten.
Dit kan ons niet meer ontglippen, denk je dan.
En toch werd het in dat laatste kwart nog een
heuse thriller. Eerst greep de Kosovaarse coach
Bujar Qerimi in met een drastische strategische
zet. En wanneer de thuisploeg ook nog een resem
pech en nulshots moest incasseren smolt de
voorsprong als sneeuw voor de zon. Met nog 10
minuten op de klok sloot Kosovo 26-25 aan. Twee
goals van Brixhe en enkele reddingen van Siraut
gaven onze landgenoten opnieuw ademruimte en
zuiver op karakter werd finaal met 33-29 de
eindmeet bereikt.

Daags na de Belgische zege versloeg Griekenland
Turkĳe. Dankzĳ die overwinning eindigt België
als tweede en stoot het, samen met Griekenland,
door naar de volgende kwalificatieronde die naar
alle waarschĳnlĳkheid in maart gespeeld wordt.
Bondscoach Yérime Sylla reageerde opgelucht.
‘Ik ben enorm blĳ met deze zeg maar historische
doorbraak,’ aldus de T1 van de Red Wolves.
‘Felicitaties voor de spelers, de staf, de
entourage, zelfs voor het management van het
Elewĳt Center waar we ons met de Belgische
selectie echt thuisvoelen. Het is geen makkelĳke

campagne geweest. Er was de blessurelast,
de professionele verplichtingen van enkele
spelers, de afzeggingen, maar ook de zware
druk van verplaatsingen naar Griekenland,
Turkĳe en Kosovo. We hebben moeten
improviseren, jongleren met spelers om een
volwaardige ploeg te kunnen opstellen.
Daardoor waren de prestaties van de Red
Wolves misschien zeer verschillend.
Sommige wedstrĳden waren teleurstellend,
in Griekenland zelfs zwaar ontgoochelend.
Maar gelukkig waren er ook sterke
prestaties, uitgerekend op de momenten
waarop het moést. Zoals thuis tegen
Turkĳe. Of zoals tegen Kosovo, met een
onberispelĳke eerste helft, een zware
inzinking na de rust en uiteindelĳk een
knappe wederopstanding in de slotfase. Met
de juiste mentaliteit en zuiver op
karakter hebben we ons door die moeilĳke
periode geworsteld. En dat verdient
respect.’
Het slotwoord van deze evaluatie is voor
Michel Kranzen, TD van de nationale
selecties.
‘Ik ben zeker opgelucht dat de Grieken hun
verantwoordelĳkheid hebben genomen. Dat

heeft ons aan die tweede plaats geholpen
in de poule, wat toch een mĳlpaal is voor
de nationale ploeg. Dat is nooit eerder
gebeurd. Ik wil vooral iedereen bedanken
die een steentje heeft bĳgedragen om deze
historische kwalificatie voor een volgende
ronde te realiseren. De spelers en
technische staf uiteraard, maar ook de
vele vrĳwilligers die er voor hebben
gezorgd dat de wedstrĳden in zo gunstig
mogelĳke omstandigheden gespeeld werden.
Wat ik vooral onthoud is de integratie van
een nieuwe talentvolle generatie in de
oudere kern. Die transitie is deels uit
noodzaak gebeurd en zeker sneller dan
verwacht. We hebben veel spelers moeten
wisselen. Onze jonge talenten hebben die
kans met beide handen gegrepen. En onze
gevestigde waarden hebben hun ervaring aan
die jonkies meegegeven en hun vertrouwen
geschonken. Kortom, het was een geslaagde
symbiose van jong talent en ervaring, een
voorbeeld dat wellicht inspirerend werkt.
Tevreden met dit resultaat, maar we moeten
nog een lange weg afleggen, te beginnen met
de twee barragematchen tegen Luxemburg.’
Cois Van Aels
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Wat was plots het probleem na die comfortabele
kloof in het derde kwart, vroegen we T2 Kevin
Jacobs na affluiten. ‘Een beetje overmoed, gebrek
aan focus ook wel, en het gevoel dat het

misschien wat te makkelĳk ging,’ aldus Kevin
Jacobs. ‘En de Kosovaarse coach, die onze
spelers bĳzonder goed kent, heeft in een
wanhoopspoging zeven veldspelers opgesteld. Daar
hadden wĳ het plots ontzettend lastig mee, zeker
met die twee pivots die onze defensie uit
verband haalden. Wĳ kozen daarna voor dezelfde
strategie om de ploeg terug op de rails te
zetten. En gelukkig begonnen we opnieuw te
scoren, want we hebben meer dan vĳf minuten
nulshots en pech gehad. Weer eens een bewĳs dat
in handbal een match 60 minuten duurt en nooit
bĳ voorbaat gewonnen is.’
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