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Voorwoord

Redactioneel

Bloso organiseert dit jaar voor de 9de maal de actie ‘Sporttak in de 
Kijker’. Deze sportpromotionele actie brengt één bepaalde sporttak 
voor het voetlicht. In 2000 werd gestart met de promotie van aerobics 
en fitness, daarna volgden gymnastiek, tennis, korfbal, basketbal, 
triatlon & duatlon en wandelen. Vorig jaar stond de wielersport in de 
kijker. Voor 2008 werd gekozen voor volleybal.

De actie ‘Volleybal – Sporttak in de Kijker 2008’ wordt uitgewerkt 
door Bloso in nauwe samenwerking met de Vlaamse Volleybalbond 
(VVB). Er werd een aantrekkelijke activiteitenkalender opgesteld voor 
het ganse jaar. Meer informatie hierover vind je in dit themanummer 
rond volleybal.
Voor dit nummer werd er beroep gedaan op mensen uit het veld die 
zeer vertrouwd zijn met de volleybalwereld. Dit levert dan ook een 
uniek document op met artikels over o.a.: Vlaamse toppers in het 
buitenland: Frauke Dirickx en Frank Depestele, beachvolleybal, een 
getuigenis uit de beginjaren van het volleybal, een gesprek met de 
voorzitter, de beloftenteams, …

Wens je meer info over de actie ‘Volleybal - Sporttak in de Kijker 
2008’ of wil je je reeds inschrijven voor bepaalde activiteiten surf dan 
naar: www.bloso.be Daar vind je ook alle artikels uit dit nummer. 

Met dit nummer gaat de actie “Volleybal – Sporttak in de Kijker 2008” 
van start. We hopen alvast dat je van dit volleybal-jaar zal genieten.

Carla Galle
Administrateur-generaal

Volleybal in cijfers
Auteur: Marcel Coppens

Eerste conclusie: er doen veel meer meisjes en vrouwen 
aan volleybal dan jongens of mannen. Tegenover bijna 
14.000 leden van het mannelijk geslacht, staan er meer 
dan 20.000 van het vrouwelijk geslacht. En dan hebben 
we het hier over spelende leden, zowel in competitie- 
als in recreatief verband, want een pak leden zijn wel 
lid van de volleybalbond, maar zijn ingeschreven als 
bestuurslid, medewerker of sympathisant, dus helemaal 
niet als speler. Zo komen we aan het eindcijfer van 
40.000 leden.

Een verklaring voor het vrouwelijk overwicht in het 
volley vind je bij de jeugd. Terwijl heel wat jongens 
eerst hun kans wagen bij één of andere voetbalploeg – 
kijk naar de twee spelverdelers van de nationale ploeg: 
Frank Depestele en Christophe Van de Plas – lijken 
meisjes heel wat vroeger aangetrokken tot de niet-
contactsport die het volley is.
Onder de 15 jaar spelen er haast in elke provincie 
van het Vlaamse land dubbel zo veel meisjes als 
jongens volley, maar vanaf 25 jaar is er een mannelijk 
overwicht in elke provincie. Nog een merkwaardige 
– maar misschien ook een logische - vaststelling is, 
dat er vanaf 45 jaar bijna even veel spelende leden 
zijn die deze sport beoefenen in recreatief verband als 

in competities. En bij de niet-spelers hebben we dan 
weer drie keer zo veel mannen als vrouwen. Worden de 
clubbesturen trouwens – ook bij vrouwenteams – niet 
meer bevolkt door mannen dan door vrouwen?

Antwerpen is de grootste provincie met 
meer dan 10.000 leden
Als we de vijf Vlaamse provincies vergelijken qua 
ledenaantallen, dan steekt Antwerpen er met kop en 
schouders bovenuit. Op 15 november 2007 telden we 
exact 11.500 spelende leden in de Antwerpse provincie, 
waar ook enkele van de grootste clubs van het land 
gevestigd zijn met Zandhoven, VC Zoersel en Amigos 
Zoersel. Samen met West-Vlaanderen telt Antwerpen 
het grootste aantal volleybal spelende kinderen jonger 
dan acht jaar. Ook bij de jongeren tussen 8 en 12 jaar 
kan West-Vlaanderen nog aanpikken bij Antwerpen 
qua ledenaantallen, maar nadien is Antwerpen in elke 
leeftijdscategorie ruim de grootste. 
Het zogenaamde ‘drop-out’ fenomeen dat zich in de 
meeste sporttakken voordoet tussen 15 en 18 jaar heeft 
blijkbaar ook minder vat op het volley. Alleen West- en 
Oost-Vlaanderen laten een terugval optekenen, maar 
dan wel een daling die niet dramatisch kan genoemd 
worden. 
Merkwaardige vaststelling is verder nog dat Oost-
Vlaanderen – ondanks de aanwezigheid van topclubs 
als VDK Gent, Waasland en Kieldrecht –  in alle 
leeftijdsgroepen het kleinste aantal leden heeft. 
Tellen we spelende en niet-spelende leden samen, 
dan kwamen we op 15 november 2007 tot volgende 
eindcijfers: Antwerpen 11.640 aangeslotenen, West-
Vlaanderen 8.008, Vlaams-Brabant 7.352, Limburg 
6.856 en Oost-Vlaanderen 6.006. Merkwaardig dat 
Limburg – toch algemeen erkend als een volley-minded 
provincie in deze lijst pas op de vierde plaats terecht 
komt. r
(mc)

Volleybal in cijfers
Meer meisjes dan jongens 
spelen volleybal

Volleybal mag zich zonder problemen de tweede 
grootste zaalsport noemen, na het basket. Begin 
dit jaar werd immers het 40.000ste lid in 
Vlaanderen in de bloemetjes gezet.
Interessant is ook om enkele cijfers uit de 
diverse Vlaamse provincies te vergelijken, qua 
ledenaantal, maar ook of er meer mannen dan 
vrouwen volley tot hun favoriete sport rekenen.

De 10 sleutelmomenten voor het Belgisch Volleybal

l 1944 oprichting van de Fédération Belge de Volleybal

l 1951 eerst officieel Belgisch Dameskampioenschap

l 1968 enige deelname van een Belgische volleybalploeg aan de OS  

l 1977 splitsing van de Belgische volleybalfederatie in VIV en AIF

l 1987 voltooiing van het Eurovolleycenter

l 1987 organisatie EK senioren dames- en herenvolleybal in België 

l 1991 naamsverandering van VIV naar VVB (Vlaamse Volleybalbond)

l 2001 Asterix Kieldrecht wint Europabeker II (dames)

l 2002 Knack Roeselare wint de Top Teams Cup (heren)

l 2007 eerste medaille (brons) op het EK (jeugd jongens)
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Willy Bruninx, voorzitter   van de Vlaamse Volleybalbond, 
heeft een bijzonder zwaar 2007 achter de rug. Hij was 
de motor achter het schitterend georganiseerd EK voor 
vrouwen in Hasselt en Charleroi, maar daar had hij 
dan ook vele slapeloze nachten voor over. Het resultaat 
mocht gezien worden: de Belgische vrouwenploeg 
haalde met een zevende plaats een onverhoopt 
resultaat. Voor de verantwoordelijken binnen de raad 
van bestuur was het duidelijk: volley leeft meer dan 
ooit in Vlaanderen! “De actie ‘Sporttak in de kijker’ 
kon voor het volley dan ook op geen beter moment 
komen,” vindt Bruninx.

“Wij moeten vanaf nu nieuwe stappen zetten. Het zal 
niet gemakkelijk zijn, want 2007 was een jaar met 
ongeëvenaarde successen op alle gebieden: de jeugd, 
de juniores, de –23-jarigen, de senioren en dat zowel 
bij de mannen als bij de vrouwen. Nooit meegemaakt 
in het Vlaamse en ook niet in het Belgische volley,” 
weet een tevreden voorzitter.
“Het gevolg is dan ook een toenemende belangstelling 
voor onze sport, want wij mochten zopas het 40.000ste 
lid van de VVB noteren. Voor mij zijn die resultaten en 
de toenemende belangstelling voor het volley het loon 
naar werken van al die mensen die hier al vele jaren aan 
werken. Voor al wie in de volleyschool het dagelijkse, 

niet altijd zichtbare werk achter de schermen verricht. 
Voor diegenen die blijven investeren in het project 
‘nationale ploegen’. Voor de medewerking vanuit de 
clubs en de inzet en het geloof van de spelers in dit 
project. Voor de financiële steun van de overheid en 
van de Nationale Loterij. Voor wie er bleef in geloven, 
ondanks tegenslagen en verliezen. Voor al deze mensen 
was 2007 het exponent.”
Vandaar dat ‘Volleybal, Sporttak in de Kijker’ volgens 
Bruninx op een ideaal moment komt. 
“Wij gaan terug naar de basis als niveau om de 
doelstellingen voor de volgende jaren te halen, zonder 
dat we de topsport uit het oog verliezen. Wij hebben 
voor de zaalsporten ook een absolute primeur in petto. 
Er bestaat sinds dit seizoen een beloftenploeg voor 
jongens tussen 18 en 21 jaar in eerste nationale. Vanaf 
volgend seizoen starten we met een talentenploeg 
meisjes (tussen 15 en 18 jaar) in ereafdeling en een 
talentenploeg jongens (tussen 15 en 18 jaar) in tweede 
landelijke. Dat zal zeker alle nationale selecties ten 
goede komen, de teamgeest bevorderen en de jongeren 
individueel beter maken door het aanbod van een 
maximaal aantal trainingsuren én competities. En dat 
onder de leiding van een compleet ingevuld technisch 
kader, tot stand gekomen dankzij de hulp van Bloso. Al 
deze initiatieven lijken me zeer goed om een vervolg te 
breien aan de successen van onze selecties.”

Acties
Willy Bruninx kijkt enthousiast uit naar de acties die in 
2008 op het getouw staan. “Via de scholen, de jeugd, 
het beachvolley, de sportdiensten van de gemeenten en 
natuurlijk de clubs proberen we het hele jaar volley te 
promoten in Vlaanderen. Het is dan eigenlijk ook wel 
de bedoeling om tegelijkertijd het ledenaantal te doen 
stijgen. Waarom zouden we niet mogen dromen van 
een streefgetal van 50.000 leden in Vlaanderen,” klinkt 
het uitbundig.
“Er bestaan verschillende projecten naar de provincies 
toe en ook een speciaal project voor recreanten, 
zonder dat we willen raken aan het bestaan van de 
huidige recreatiebonden. Gewoon zoveel mogelijk 
mensen laten volleyen, is de bedoeling. Wij mikken 
echter vooral op de jeugd. We proberen de leraren L.O. 
warm te maken om volley te beoefenen in de school, 
er komen promotietoernooien en propaganda-acties in 
de scholen. Wij willen vooral diegenen aantrekken die 
nog geen lid zijn van een club. Wij willen ze lid maken 
van de grote volleyfamilie door onze sport te promoten 

bij de jeugd. En als die komen, brengen ze allicht ook 
hun ouders mee.”
Daarnaast blijft de voorzitter ook geloven in de top 
van de volleypiramide.
“Het is niet altijd even gemakkelijk om topatleten te 
kunnen vrijmaken van hun club. Maar doen wij het 
niet, dan worden die jonge talenten toch door andere 
clubs overgenomen. Dan kunnen ze zich beter bij ons 
vervolmaken. Vroeger kregen we nogal eens kritiek 
van de topploegen, maar deze keer hebben zowel de 
Liga van ereklassers als de commissie van ereklassers 
bij de vrouwen onze projecten goedgekeurd. Wij 
maken ook de clubwerking niet kapot, we willen alleen 
onze spelers en speelsters beter maken en ze naar de 
topsport voeren. Ik denk dat we tussen de federaties 
van ploegsporten stilaan een voorbeeldfunctie mogen 
opeisen, zeker nu er ook nog een nieuw internaat 
geïnstalleerd werd in het VVB-centrum.”

Publiek
Wat Willy Bruninx in het bijzonder verheugt, is het 
feit dat de Belgische sportliefhebbers wel de weg naar 
de volleyzalen vonden. “Volley leeft inderdaad. Dat 
heb ik in Hasselt op het EK duidelijk ondervonden. 
Tijdens zeven avonden was er telkens behoorlijk 
veel volk. In totaal kwamen we aan ongeveer 23.500 
toeschouwers op zeven dagen tijd en dat dan nog 
voor het vrouwenvolley. Natuurlijk deden de positieve 
resultaten daar veel aan, maar er is dus duidelijk een 
publiek dat volley wil zien en dat achter de nationale 
ploegen wil staan. Ik denk dat een jaar als 2007 moeilijk 
te evenaren zal zijn. Gewoon al omdat er in 2008 niet 
zo veel grote toernooien zijn. Dat wordt dus wachten 
op 2009, maar in Antwerpen (22 tot 25 mei) moeten 
de mannen zich al trachten te kwalificeren voor het EK 

in 2009, terwijl de vrouwen door hun sterk resultaat 
in Hasselt al rechtstreeks geplaatst zijn voor dat EK in 
Polen. In 2009 moeten we er dus opnieuw staan met 
onze nationale ploegen.”
Heeft de voorzitter nog een droom? “ Op het EYOF 
(Europees olympisch toernooi voor de jeugd) haalden 
we in 2007 een gouden medaille. 
De Olympische Spelen halen na zovele jaren lijkt me 
zowel bij de mannen als bij de vrouwen een droom. 
De Vlaamse minister van Sport wil onze projecten 
2008-2012 en 2012-2016 ondersteunen. Ook op gebied 
van beachvolley. Het zou geweldig zijn, mochten onze 
meisjes daarin al de Spelen van Peking halen!”
En wanneer is de voorzitter tevreden op het einde van 
2008? “Als we het volley ook aan de man of vrouw 
konden brengen, die tot dan toe nog niet geproefd had 
van volley. Dat zou moeten leiden tot meer leden voor 
onze clubs, want vooral de clubs moeten hier beter van 
worden. En dan krijgen we automatisch ook een grotere 
uitstraling op langere termijn van onze geliefkoosde 
sport.”  r
(mc)
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Het volleybal leeft
Auteur: Marcel Coppens

‘Het volleybal leeft in Vlaanderen
meer dan ooit’
Willy Bruninx, voorzitter Vlaamse 
Volleybalbond is enthousiast

Willy Bruninx (r)

Er is dus duidelijk 
een publiek dat 

volley wil zien 
en dat achter de 

nationale ploegen 
wil staan

Kris Wouters (Clouseau)

1. Een fantastische ploegsport op alle gebied, zowel op fysiek,   
 technisch, tactisch en sportief gebied. In verhouding tot het voetbal  
 gebeurt er zeer veel op een terrein. Altijd spektakel. Plus dat het een  
 eerlijke sport is: de beste wint meestal.
2. Het mooiste is voor mij zelf een balletje slaan met de sterrenploeg  
 van het Rode Kruis. Daar komen ex-internationals als Patje Van  
 Meerbeeck en Jan Van Gheluwe nog speciaal voor meedoen. 
 Ze zijn dan fysiek misschien niet meer op hoog niveau, maar het is  
 gewoon super om te spelen met die gasten. Ik had vroeger allemaal  
 posters van volleybalspelers in mijn kamer hangen.
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De bal? “Helemaal geen mooi gekleurde ballen zoals 
nu. Wij hadden welgeteld één genaaide bal van zuiver 
leer en we konden alleen maar hopen dat hij het de hele 
match uithield. Een anekdote. Wij speelden bij Union 
Vilvordienne en moesten op bezoek bij Kruikenburg-
Ternat, dat aan het kasteel van Ternat buiten speelde. 
Maar als we de bal te hard sloegen, viel die in een 
vijver en moest er met een schepnet naar gevist worden 
vooraleer we met een zware bal verder konden. Zo’n 
ballen waren wel hard en meer dan eens gingen we 
met een verstuikte duim naar huis. Vergeet ook niet 
dat de bal meestal bovenhands opgevangen werd. 
Onderhands, dat bestond haast niet.”
Het terrein? “In de winter gebeurde het meer dan 
eens dat het terrein bevroren was en moest ontdooid 
worden, waarna het dikwijls drassig werd. Dan lag het 
aan de visie van de scheidsrechter om uit te maken 
of het bespeelbaar was of niet. De ondergrond? Dat 
varieerde van beton, over kiezels naar rode gemalen 
baksteen, maar dan veel ruwer dan hetgeen op een 
tennisterrein momenteel aangelegd wordt. Zo gingen 

wijzelf met onze ploeg rode grind halen van de ‘terrils’ 
en de aflijning gebeurde met bakstenen.
Stilaan werden zalen verplicht in de hoogste afdeling. 
De hoogte moest minimum 6 meter zijn en er moest een 
vrije rand van 0,50cm voorzien worden. De hygiëne 
liet dikwijls te wensen over: één waterkraan en één 
lokaaltje voor de twee ploegen.
Enkele anekdotes. In Kortrijk moest er gespeeld worden 
op de Veemarkt. ’s Morgens was het daar nog markt, 
op de middag moest die afgespoten worden, zodat 
wij er na de middag konden op spelen. En in Menen 
speelden we in een school, waar er langs de ene kant 
een afdakje stond over de betonnen vloer. Als iemand 
zijn pantoffels vergat, dan moest hij op blote voeten 
spelen op het beton.
De ‘antennes’ zijn pas later gekomen, evenals de 
uitloopzones.”
Het net. “De hoogte is altijd dezelfde gebleven: 2m43 
voor de mannen, 2m24 voor de vrouwen. Het was wel 
een kwestie om netten van goede kwaliteit te vinden, 
zodat er binnen de kortste keren geen grote gaten in 
zaten. Stilaan kwamen ook de ballenrapers en vegers 
in voege, plus de verplichting om minstens drie ballen 
te hebben.”
De afmetingen. “In de zalen waren er meestal wel 
lijnen geschilderd. Soms wel héél veel lijnen. Maar in 
lagere afdelingen nam men het niet altijd zo nauw met 
die afmetingen. In Woluwe b.v. hadden ze de achterlijn 
een halve meter hoog op de muur getekend. Tja, de zaal 
was een beetje te klein. Ik heb ook nog geweten dat de 
opslaggever zijn aanloop in de gang moest nemen, want 
het terrein was maar juist gepast voor dat zaaltje. En 
verlichting? Nergens een verplichting. Je speelde met 
de verlichting die er was… Maar meestal werd er ook 
in de namiddag gespeeld, zodat het nog licht genoeg 

was. Soms had je ook zalen, waar er drie terreinen 
vlak naast mekaar lagen zonder een net daartussen. 
Die matchen moesten regelmatig onderbroken worden 
omdat er een bal van een ander terrein als hinderlijk 
voorwerp werd gesignaleerd.”
De toeschouwers. “Zo’n massa was er in die tijd niet: 
de lieven, de ouders, de kinderen… In het begin van 
de zaalperiode konden die net met hun rug tegen de 
turnrekken aan de muur staan. Meer plaats was er niet. 
Het kon soms ook heel warm zijn in sommige zalen. 
Ik heb het meegemaakt dat de tweede scheidsrechter, 
die op een stoel aan de overzijde moest zitten, van de 
warmte in slaap viel om zijn zondags dutje te doen, 
tot grote hilariteit van de spelers en de toeschouwers 
uiteraard.”
De scheidsrechter. “Iedere ploeg was verplicht een 
aantal scheidsrechters te leveren. Toen onze club dreigde 
beboet te worden wegens een tekort aan refs, trokken 
we met heel de ploeg naar zo’n scheidsrechterscursus 
en meteen was de club acht scheidsrechters rijker. Op 
verschillende punten waren de reglementen vroeger 
veel strenger. Een ‘plak’ en een ‘dubbele toets’ werden 
veel sneller gefloten. 
Nu is bij de eerste toets bijna alles toegelaten.
Als kledij waren de scheidsrechters verplicht een wit 
hemdje of bloesje te dragen. Later kwam daar verplicht 
een zwarte broek bij. Dan zebratruitjes en later blauw 
voor de internationals. Maar die kledij moesten we zelf 
betalen. Als vergoeding kregen we vijftig frank (1,25 
euro), maar daarvoor moesten we dan wel de invallers 
én de eerste ploeg blazen. 
Rode en gele kaarten bestonden niet.”
De spelerskledij. “Als het te koud was, speelden we 
buiten in onze trainingpakken. Een nummer werd toen 
opgespeld. Sponsoring op truitjes bestond nog niet. 
Integendeel, we werden verplicht om met steunkaarten 
rond te gaan om de kosten te dragen. Een wedstrijdblad 
zoals nu bestond er evenmin. Alles werd op een soort 
kladblaadje  genoteerd.”
Trainingen. “Meestal trainden de ploegen in de 
beginperiode maar één keer per week. De aanval stond 
op ‘2’ en ‘4’, een echte gespecialiseerde spelverdeler 
kenden we niet. Maar stilaan kwamen er trainers die 
wel met systemen afkwamen, waarin een ‘passeur’ 
verplicht werd en wij kregen ooit de Rus Komatov als 
trainer en die leerde ons de korte pass en de aanval via 
het midden. Iedereen deed om beurt aan receptie. Maar 
stilaan trainden de topteams wel twee keer per week, 
soms zelfs meer.”
Verplaatsingen. “Die gebeurden meestal per wagen. 
Toen we eens een seizoen een halve sponsor hadden, kon 
er een klein busje af. Ook dat transport moesten we zelf 
betalen, tenzij het een rijke club was. Er speelde echter 
ook een ploeg in Neufchâteau en zelden wilde daar een 
scheidsrechter naartoe, want dat was een daguitstap 

met de trein, tot ze iemand vonden die dat regelmatig 
met een gastronomisch weekeinde combineerde.” 
Het scorebord. “Geen elektronisch scorebord, maar 
met de hand bijgehouden standen. Eén keer was het 
zo koud dat de bordjesman de wedstrijd deed staken. 
Hij moest eerst een versterkende borrel gaan drinken. 
Het gebeurde ook dat door de wind alle bordjes naar 
beneden vlogen. Maar dat werd niet als een drama 
ervaren. Het spelen primeerde op het ‘vals spelen’. 
Meestal kwamen ze er wel uit om opnieuw met de 
juiste stand verder te gaan.”
Europese en Belgische bekers. “Geen poules, maar 
rechtstreekse uitschakeling en aanvankelijk mocht alleen 
de kampioen Europees gaan spelen. In de Belgische beker 
bestond nog lang het spelen met een handicap van punten 
tegen een lager geklasseerde ploeg.
De pers. “Die bestond aanvankelijk niet. Pers is 
er maar gekomen vanaf het moment dat er in de 
zaal gespeeld werd. Toen kwamen er steeds meer 
beroepsjournalisten naar de matchen kijken, dikwijls 
geholpen door een pak freelancers. Wilfried Meert, 
nu organisator van de Memorial Van Damme, was 
één van de eerste volleyjournalisten voor Het Laatste 
Nieuws. Omdat ik vrij goed de chef-sport van de BRT-
radio, Piet Theys, kende, mocht ik ook voor de radio 
verslagjes van volleywedstrijden brengen. Dat ging 
via een rechtstreekse telefoonlijn, maar het gebeurde 
wel dat je van 14u tot 18u samen met één technicus 
steeds op dezelfde plaats moest blijven staan voor het 
geval ze je opriepen vanuit de studio. Later kwam de 
televisie, maar om ik weet niet welke reden is volley 
daar zelden veel aan bod gekomen. Nu de laatste jaren 
wél, omdat het verplicht werd om te mogen deelnemen 
in de Champions League. Als ik anderzijds een uitslag 
doorbel naar de VRT, merk ik dat hij twee minuten 
later al op Teletekst staat. Alles moet vlugger gaan 
tegenwoordig.”  r
(mc)

Volleybal in de beginjaren
Auteur: Marcel Coppens

‘Sam’ Van Welden: 
volleybal in de 
beginjaren

Libero? Het bestond niet. Scoutinggegevens en 
videobeelden van de tegenstander? Ben je mal! Spelen op 
een parketvloer? Een wat…? Onderhandse receptie? Zo 
moeilijk, zeg! Sprongopslag? Hahaha! Wedstrijdblad? Ha, 
je bedoelt dat kladblaadje daar…Pers? Dat bestond niet 
in het volley. Scheidsrechters te kort? Dan volgde toch de 
ganse ploeg een scheidsrechterscursus en meteen had de 
club acht refs erbij…
Verhalen over het volleybal vijftig jaar geleden. 
Lucien ‘Sam’ Van Welden weet er nog bijna alles van. 
Hij was niet alleen speler, maar nadien ook internationaal 
scheidsrechter en nu schrijft hij nog steeds verslagen en 
artikels voor Het Nieuwsblad.

Volley werd aanvankelijk in open 
lucht gespeeld en niet op een strand

Hans Vandeweghe (sportjournalist)

1. Ik vind de volleyversie van de 21ste eeuw niet meer zo leuk als 
 die van daarvoor. Het ‘rallypoint-systeem’ heeft de sport te veel   
 veranderd. Wél leuk vind/vond ik nog steeds het atletische, het   
 snelle denken, de technische moeilijkheid en dat de wedstrijd pas is  
 afgelopen als er een bepaald doel wordt bereikt (niet tegen de klok).
 Het is wel geen sport die je op gevorderde leeftijd nog kan blijven  
 spelen als je een bepaald niveau gehaald hebt. Zelf speelde ik in 
 de nationale reeksen als middenman en die positie is sowieso een  
 aanslag op je lichaam. Mijn rug, schouders, knieën en enkels doen pijn.

2. Hoogtepunt voor mezelf als speler: militair kampioen van België  
 worden met KSMD Gent, in de receptie naast Danny Sannen   
 (toen van Genk), waarna ik na de finale een transfer versierde 
 naar Kruikenburg,  waar ik na korte tijd wegens een blessure – en  
 ook wel te weinig  talent – weer moest verdwijnen.
 Als journalist: de finale Nederland – Italië op de Spelen van Atlanta,  
 helemaal volgens het oude puntensysteem. De mooiste wedstrijd  
 ooit, met een voor mij perfect einde, want ik werkte toen in 
 Nederland. Mijn verhaal in Sport International werd trouwens  
 door Mart Smeets nog opgenomen in Het Beste van de Nederlandse  
 sportverslaggeving van 1996.
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“Ik vind dit een ernstige evolutie binnen onze sport,” 
weet technisch directeur Marc Spaenjers. “Op sommige 
vlakken vervullen wij in de ploegsporten echt een 
voorbeeldfunctie. Vooral ook omdat er een duidelijke 
visie in schuilgaat en dat je in een duidelijke lijn kan 
zien hoe de evolutie binnen die piramide is van onder 
tot boven.”
“Voordien wisten we ook wel waar we naartoe wilden, 
maar soms zaten er hiaten in onze programmering en 
dat had dikwijls te maken met een gebrek aan geld. Nu 
we een beloftenproject kunnen aanbieden voor spelers 
tussen 18 en 21 jaar, terwijl die kerels na hun 21ste ook 
nog kunnen genieten van de werking met de nationale 
ploeg, zitten we helemaal rond met het uitstippelen 
van een profcarrière voor een topvolleyer. De lijn van 
spelen vanaf 14 jaar tot 22 of meer, is voor het eerst 
met deze generatie een volle lijn geworden in plaats 
van een stippellijn of helemaal geen lijn.”

Recrutering
Beter dan wie ook kent Marc Spaenjers de sterke 
punten van het hele project, maar ook de vlakken die 
voor verbetering vatbaar zijn. 
“Onze grootste zorg voor de komende jaren ligt zeker bij 
de –14-jarigen. Wij moeten bekennen dat wij nog niet 
voldoende over een netwerk beschikken om alle betere 
spelers te detecteren en te selecteren. In het voetbal 
en in het tennis hebben ze dikwijls een heel systeem 

van scouting en rekrutering. Zo’n soort van netwerk 
moeten we in het volley zeker nog beter ontwikkelen.
Nochtans zit onze structuur niet zo slecht in mekaar. 
Wij beginnen bij zes- tot achtjarigen met het zgn. VIS-
project (‘Volley is Spelen’). Dat begint met werpen, 
vangen, een aantal basisbeginselen. Emile Rousseaux, 
Jos Rutten en ikzelf hebben daar een boek over 
geschreven. Na acht jaar komt het wedstrijdelement 
erbij in twee tegen twee, drie tegen drie, volledige 
ploegjes… Nadien komen er provinciale selecties bij te 
pas en vanaf hun 14 jaar zouden de betere spelers uit 
het Vlaamse land naar de Topsportschool in Vilvoorde 
moeten kunnen komen. De beste 24 van het land 
zouden zich daar gedurende de volgende vier jaar 
kunnen vervolmaken, om later in de Beloftenploeg en 
zelfs in de nationale ploeg te geraken.”

Decentralisatie?
Dit landje zou dit landje niet zijn, mocht er geen 
kritiek loskomen over de centralisatie van alle talenten 
in de topsportschool in Vilvoorde. Kunnen er geen 
gelijkaardige scholen ontstaan in de schoot van 
sommige clubs, verspreid over het Vlaamse land?
Marc Spaenjers is niet a priori tegen. ‘Misschien 
kunnen we op termijn naar meer decentralisatie gaan, 
maar ik vrees een beetje dat men onderschat wat 
zulke inplanting allemaal nodig heeft. Je moet toch 
een gelijkaardige technische, tactische en mentale lijn 

volgen, maar zo’n opstart hangt ook samen met de juiste 
keuze van mensen die in zo’n project stappen en dan 
denk ik in de eerste plaats aan goede, gediplomeerde 
jeugdtrainers. Ik weet niet wie beter kan bieden dan de 
huidige topsportschool met mensen als Jan De Brandt, 
Emile Rousseaux, Julien Van de Vyver en Claudio 
Gewehr.
Daarnaast moet je toch ook nog rekening houden 
met een heel complexe structuur. Want er is de 
samenwerking tussen de federatie en de school, waar 
de leerlingen op internaat zitten. Je neemt een hele 
verantwoordelijkheid voor jongeren in hun volle 
puberteit, die toch ook nog moeten voldoen aan een 
bepaald studieproject, zodat de begeleiding in en naast 
de topsportschool ook van groot belang is. Ik denk 
dat wij in Vilvoorde na twaalf jaar topsportschool de 
kinderziektes stilaan ontgroeid zijn, zeker nu ook de 
interne accommodatie nog compleet vernieuwd en 
uitgebreid werd begin 2008. 
Verder mag je evenmin vergeten dat de kinderen 
nood hebben aan een medische en een psychologische 
omkadering. Ook die bieden wij hun aan. Bijgevolg 
vrees ik toch een beetje of de clubs zo’n project in 
mekaar kunnen steken.
Wij genieten bovendien de steun van Bloso en de 
Vlaamse overheid, terwijl de clubs allicht voor een groot 
stuk zullen moeten terugvallen op privé-initiatief. Een 
beetje zoals in het tennis gebeurt, waar de ouders veel 
geld betalen aan privé-trainers. Ik vind dat de kracht 
van ons project precies zit in de centralisatie, waar de 
jongeren vier uur per dag kunnen trainen onder leiding 
van de betere trainers in Vlaanderen,” argumenteert 
Marc Spaenjers.

Samenwerking met clubs
Je hoorde in het verleden de topclubs wel eens 
negatief uithalen naar de federatie, maar die tendens 
is behoorlijk verminderd. “Tien jaar geleden werd de 
federatie negatief beoordeeld. Maar intussen heeft 
diezelfde federatie bewezen tot iets in staat te zijn. 
Ze wil meepraten met de clubs en als een gelijkwaardige 
partner aangezien worden. 
Ik merk ook dat alle partijen intussen geneigd zijn om 
tot een dialoog te komen. 
Toch zou ik het waarderen, mochten we nog wat 
meer respect van de clubs ondervinden voor hetgeen 
we presteren. Met onze structuren hebben we toch 
behoorlijk wat progressie geboekt en we zorgen ermee 
voor dat we jongeren afleveren, waarmee zij verder 
kunnen werken in de clubs van eredivisie. 
Twee, drie jaar geleden stonden er maximum twee, 
drie Belgische spelers op het terrein. Als wij met het 
beloftenteam nog twee jaar verder zijn, hebben wij 
wellicht gezorgd voor basisspelers van onze ereklassers. 
Verdient dat geen waardering? Vergeet niet dat het 
project met de beloften pas in september 2007 gestart 
is, maar dat de ploeg toch al in de top-3 van haar reeks 
in eerste nationale staat. De vraag blijft nog even open 
hoe de prestatiecurve van die jongeren zal evolueren, 
maar misschien leveren wij op deze manier wel Wout 
Wijsmansen of Virginie De Carnes af. Het alternatief 
was tot hiertoe dat die jongeren naar clubs verhuisden, 
waar ze veel te vroeg op de invallersbank verzeilden. 
Slechts door veel te spelen, kunnen ze vertrouwen 
opbouwen.”

‘Volley heeft een 
voorbeeldfunctie, 

maar alles kan beter’
Marc Spaenjers, technisch 

directeur Vlaamse Volleybalbond

Natuurlijk kan je zoiets niet alleen, maar als er iemand  de 
bezieler en stimulator was van het tot stand komen van betere 

structuren in het Vlaamse volleybal, dan is het Marc Spaenjers 
wel. Was er in het verleden wel eens sprake van een afgetopte 
piramide in de evolutie van een volleybestaan, omdat de betere 
volleyspelers vanaf hun achttiende min of meer aan hun lot of 
aan de goodwill van de clubs waren overgeleverd, dan kan er 
sinds 2007 gesproken worden van een volwaardige piramide. 

Want door de opstart van een beloftenteam in eerste nationale 
afdeling, kunnen de spelers nu effectief van hun achtste 

levensjaar doorgroeien tot het statuut van topspeler. Dat laatste 
uiteraard afhankelijk van het talent van de betrokkene.

Voorbeeldfunctie
Auteur: Marcel Coppens
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Resultaten
Tijdens allerlei prijsuitreikingen op het einde van het 
seizoen viel het volleybal nergens  in de prijzen en 
nochtans had deze sport in Vlaanderen het strafste 
seizoen laten noteren sinds haar ontstaan. Zowel het 
nationale vrouwen- als mannenteam plaatste zich voor 
het EK, waar de vrouwen zich in Hasselt als zevende 
plaatsten en de mannen in Moskou op een tiende 
plaats eindigden. Nooit voordien werd zo’n resultaat 
geboekt. Bij de jeugd tot 18 jaar eindigden de jongens- 
en de meisjesteams allebei op een zesde plaats… op 
een Wereldkampioenschap nota bene. Nooit voordien 

vertoond! Tegelijkertijd werd echter de vinger op de 
wonde gelegd. Jury’s en journalisten houden bijna 
uitsluitend rekening met medailles. Zelfs al heb je 
op alle mogelijke gebieden beter gedaan dan er ooit 
voordien gepresteerd werd.
Marc Spaenjers beseft het best. “In een pre-olympisch 
jaar worden we afgerekend op de al dan niet deelname 
aan de Olympische Spelen. Het was sinds 1968 geleden 
dat België nog ploegsporten kon afvaardigen en nu zijn 
het er plots twee: voetbal en hockey. Men heeft zich 
ook niet afgevraagd hoe groot de kans was dat een 
volleyploeg zich kon plaatsen. Een haast onmogelijke 
zaak. Zelfs Europees kampioen Spanje was begin 2008 
nog steeds niet zeker dat het erbij zou horen.
Maar ik begrijp het wel: de wil om naar de Olympische 
Spelen te kunnen gaan, is ook bij onze spelers en 
speelster aanwezig. Dat is nu eenmaal het hoogste 
doel van een sportman in België. We moeten echter 
beseffen dat zulks niet kan als we de tussenstappen 
niet respecteren. We eindigden bij de mannen als 
tiende op het EK. De volgende stap is om ons dit jaar 
in de toernooien van Antwerpen en Griekenland te 
kwalificeren voor het volgende EK. Eens we daar dan 
weer bij zijn, moet het streefdoel worden om bij de 
eerste zes te eindigen, want dan kan je op een WK 

geraken. En op een WK kan je dan weer de kwalificatie 
voor de Olympische Spelen afdwingen.
Misschien moeten we kijken naar de evolutie die 
Nederland een vijftiental jaren geleden doormaakte. 
Aanvankelijk wonnen ze slechts één ontmoeting 
op tien van Rusland, een stap later werden dat drie 
overwinningen op tien, dan vijf op tien en in 1996 
zeven op tien. Dat jaar werden ze ook olympisch 
kampioen na een finalezege tegen Italië.”
Om zo ver te geraken, moeten er in de nabije toekomst 
zeker nog bijkomende stappen aan de basis gezet 
worden. “Meer jongens naar het volley brengen” en 
zowel bij de mannen als bij de vrouwen ervoor zorgen 
dat er een nog betere relatie komt tussen de clubs en de 
federatie,” stipt Marc Spaenjers als voorbeelden aan.  
r
(mc)

José De Cauwer (sportdirecteur wielrennen/tv-commentator)

1. Het grote voordeel van volley is het feit dat het lokaal gespeeld  
 wordt, dat je alle fases van dichtbij kan volgen, in tegenstelling tot  
 het wielrennen, waarin je soms het raden hebt naar het moment  
 waarop de beslissende ontsnapping tot stand kwam als er toevallig 
 geen camera in de buurt was. En als je het spelletje ook nog kunt  
 begrijpen, is volley nog veel mooier. Het is bovendien een   
 spectaculaire sport, uitermate geschikt voor tv-uitzendingen,  
 al maakt de televisie daar misschien iets te weinig gebruik van in  
 België. Het is voor de tv-makers nochtans een relatief goedkope  
 sport: met vier camera’s kan je een heel speelveld ‘coveren’, 
 je hebt er geen helikopters of rijdende cameramensen voor nodig.

2. Ik volg op de voet de evolutie van de Belgische topspelers in 
 het buitenland. Vooral de opgang van Wout Wijsmans in Italië 
 heb ik met veel bewondering bekeken. Aanvoerder zijn in een  
 Italiaanse topclub, je moet het maar doen als Belg. 
 Heel knap vind ik dat.
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Ze vertegenwoordigen in het buitenland met meer 
dan gewone uitstraling het Belgische volley. Twee 
boegbeelden uit het Vlaamse land, die soms meer 
bekendheid genieten in het buitenland. Geen sant 
in eigen land, heet dat. Maar misschien is dat wel 
overdreven. Frank Depestele werd immers met 
Roeselare enkele keren Belgisch kampioen, zoals hij 
dat ook in Zwitserland deed en vorig jaar tot ieders 
verrassing ook bij Iraklis Saloniki. Hij werd er mvp 
(most valuable player) van de competitie, revelatie 
van het seizoen, beste spelverdeler in de Griekse 
competitie en vooral kampioen met Iraklis Saloniki, 
hoewel de club vorig seizoen als een overgangsjaar 
beschouwde. Dat is ook dit seizoen het geval met 
Franks nieuwe club Belgorod, maar in Sint-Niklaas 
wonnen de Russen eind 2007 toch het prestigieuze 
Flanders Volley Gala tegen de leider uit de Italiaanse 
competitie, het Cuneo van een andere Belgische 
vedette, Wout Wijsmans.
Bij de vrouwen doet – na Virginie De Carne – ook 
Frauke Dirickx de Belgische kleuren alle eer aan. In 
Italië en in Spanje kennen ze haar eveneens als één 
van de beste spelverdeelsters. Vorig seizoen won ze 
met Murcia zelfs de Europese beker, maar het feit dat 
ze door de coach opzij geschoven werd, drukte de pret. 
Dit seizoen presteert ze opnieuw opperbest in Italië en 
op het EK in Hasselt in september 2007 noemde een 
coach haar ‘de helft van de sterkte van de Belgische 
ploeg’. Frauke en Frank, een duo om fier over te zijn. 
Een uitgebreide babbel met hen voor dit magazine.

Waarom koos je op jonge leeftijd voor het 
volley? Waren er nog andere sporten waarin 
je het ook probeerde?
Frauke: “Mijn zus speelde ook volley en ik ging als 
klein meisje altijd mee kijken. Ik liep in de sporthal 
steeds rond met een bal en iedereen moest met mij 
spelen.
Ik heb ook nog een jaar of vijf  aan dans gedaan, een 
beetje gebasket, een beetje aan paardrijden gedaan.”
Frank: “Ik ben met volleyen begonnen op 13-jarige 
leeftijd. Ik had eerst al acht jaar voetbal gespeeld, maar 
ik had al wel van volley geproefd in de lagere school. 

In Lennik was dat geen uitzondering, want iedereen 
wilde er wel de nieuwe Jo Baetens worden.”

Hoe reageerden je vrienden/vriendinnen/
klasgenoten toen ze vernamen dat je volley 
speelde? Positief, negatief, onverschillig…?
Frank: “Wij woonden in Lennik en dat was echt een 
volleydorp, waar alle sport in het teken van volley 
stond. Op school mochten we niet voetballen, dus 
deden we aan volleybal. Er speelden ook heel veel 
vrienden van mij volley en dus waren ook zij tevreden 
wanneer ik naar deze sport overstapte.”
Frauke: “De meeste reacties waren positief. Ik heb nooit 
negatieve reacties gekregen over het feit dat ik volley 
speelde. Alleen vroegen veel mensen zich af of ik die 
vele trainingen niet saai vond.”

Aan wie hebben jullie veel te danken in ons 
land? Wie heeft jullie ‘opgemerkt’ en wie heeft 
jullie nog beter gemaakt?

Frauke: “De persoon aan wie ik het meest te danken 
heb, is Koen Hoeyberghs. Hij heeft mij gemaakt tot de 
volleyspeelster die ik nu ben. Hij was soms heel hard 
voor mij, maar steeds rechtvaardig. De jaren, die ik in 
België gespeeld heb in eredivisie, gebeurden steeds onder 
zijn leiding. Hij was mijn trainer, wij hebben samen 
veel meegemaakt. Ook Myriam Dooms is belangrijk 
geweest voor mij, zeker tijdens mijn jeugdopleiding. 
En ook mijn fysiektrainer Koen Embrechts heeft mij 
nog enkele stappen in de goede richting doen zetten.”
Frank: “Ik denk dat ik aan alle trainers veel te danken 
heb. Van iedere trainer steek je immers wel iets op. 
Maar het was Yurek Strumilo die mij de kans gegeven 
heeft in eredivisie. Ook Dominique Baeyens heeft mij 
de kans gegeven naar een topclub te gaan, waar ik 
zeker nog heel wat heb bijgeleerd.”

Hoe geraak je internationaal bekend? Waren 
er personen die je in die periode naar een nog 
hoger peil brachten? Schakelde je makelaars 
in om in het buitenland te kunnen spelen of 
regelde je alles zelf?
Frank: “Ik denk dat de Champions League daar veel 
mee te maken had. Met Knack Roeselare haalden we 
vrij goede resultaten, die niet onopgemerkt bleven 

en in een bepaalde fase werd ik tot beste spelverdeler 
uitgeroepen. Daarnaast kreeg ik wel de hulp van een 
manager, die ik via Wout Wijsmans leerde kennen en 
die heeft vrij goed werk geleverd.”
Frauke: “Je geraakt bekend door internationale matchen 
of toernooien te spelen. In het begin regelde ik alles 
zelf, samen met mijn vader. Ik heb e-mails en video’s 
naar verschillende clubs opgestuurd omdat ik nog vrij 
jong (19 jaar) was, toen ik naar het buitenland wilde. 
Nu heb ik al enkele jaren een Italiaanse manager die al 
mijn zaken regelt. Het zijn vooral de vele trainingsuren 
die je beter maken en je op een hoger niveau laten 
spelen.”

Bij veel sporten zie je een ‘drop out’ tussen 
15 en 18 jaar. Vele jongeren kiezen voor 
andere zaken. Heb je nooit het gevoel gehad 
dat je door jouw sport toch een aantal andere 
zaken miste? Heb je nooit met de gedachte 
gespeeld om met volleyen te stoppen?
Frauke: “Nee, ik heb nooit gedacht dat ik iets gemist 
heb. Het is net het tegenovergestelde. Wij leren precies 
mensen kennen, die we anders nooit hadden leren 
kennen of we maken dingen mee die anderen nooit in 
hun leven zullen meemaken. Het gebeurt niet echt veel 
dat ik denk aan stoppen. En als dat toch al eens gebeurt, 
dan is het meestal na een sportief slechte periode. Of als 
er iets mis is met mijn familie of vrienden, waardoor ik 
liever bij hen zou willen zijn om hen te steunen, maar 
niet zozeer omdat ik het gevoel heb dat ik iets mis.”
Frank: “Vanaf mijn vijftiende was ik bijna elke dag bezig 
met volleybal, maar ik heb nooit het gevoel gehad dat 
ik iets miste. Ik deed het graag en het was mijn hobby, 
waarbij ik daarenboven nog veel vrienden ontmoette. 
Ik heb nog geen moment aan stoppen gedacht. Toen 
niet en nu ook niet.”

Krijgen jullie veel brieven, mails, vragen om 
foto’s of handtekeningen? Heb je het gevoel dat 
je wel degelijk een voorbeeldfunctie vervult bij 
de jeugd in Vlaanderen?
Frank: “Hoe ouder je wordt, hoe meer je begint te 
beseffen dat je een voorbeeld bent voor de jeugd. 
Zij vormen toch de toekomst van onze sport en in 
vergelijking met andere sporten zijn wij nog vrij 
toegankelijk. Dat is leuk voor de jeugd, maar ook leuk 
voor de spelers. Het aantal brieven en mails valt nog 
best mee.”
Frauke: “Na elke wedstrijd worden er handtekeningen 
en foto’s van me gevraagd. Eigenlijk denk ik dat ik in 
Vlaanderen helemaal niet bekend ben. Ik heb het nog 
nooit meegemaakt dat iemand mij vroeg of ik Frauke 
Dirickx was, wat in Italië of Spanje wel dikwijls 
gebeurde.”

Topsport
Auteur: Marcel Coppens

‘Slechts door vele trainingsuren
haal je een hoger niveau’
Frauke Dirikx en Frank Depestele,
sterren van het Vlaamse volleybal, 
schitteren in het buitenland

Foto: Bart Vandenbroucke
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Waren/zijn jullie ook in Griekenland/Rusland 
of Italië/Spanje ‘vedetten’? Voel je daar een 
andere benadering van je persoon? Krijg je er 
misschien zelfs ‘last’ omdat je bekend bent? 
Of heeft bekend zijn ook z’n voordelen?
Frauke: “Je krijgt zeker veel meer respect als de mensen 
weten dat je in de A1 speelt. Ze vinden het echt geweldig 
om zo iemand te ontmoeten. Last heb ik er nog niet 
echt van ondervonden. Je wordt meer aangesproken en 
de mensen houden je misschien wat beter in het oog. 
Bekend zijn heeft zeker soms voordelen. Je geraakt al 
eens gemakkelijker ergens binnen of je krijgt korting 
in de winkels.”
Frank: “In Griekenland was er een enorm respect 
voor de spelers. Het was daar ook een andere cultuur 
en volleybal was daar één van de grootste sporten. 
De Grieken leven voor de sport. Na een paar weken 
herkenden ze me al en dat in een stad van 750.000 
mensen! Het was echt leuk om daar te spelen. In 
Rusland zijn de mensen minder open, maar ze tonen 
ook een groot respect. Bekend zijn bracht me weinig 
nadelen, vooral voordelen. Ik heb er alleszins weinig 
last van.”

Zijn er zaken uit jullie buitenlandse clubs die 
je in Vlaanderen ook graag zou overgenomen 
zien? Hoe propageren zij volleybal? 
Hoe trachten ze deze sport een grotere 
uitstraling te geven? Wat doen ze om de jeugd 
naar het volley aan te trekken?
Frank: “Ik denk dat dit veel te maken heeft met de pers. 
Als de sport meer op tv zou komen, zou volleybal een 
grotere uitstraling krijgen bij de mensen, en zeker bij 
de jeugd. In clubverband moeten sommige Belgische 
ploegen zeker niet onderdoen. Integendeel denk ik, 
sommige werken zelfs beter.”
Frauke: “Ze maken veel meer publiciteit. Er worden 
ook veel meer matchen uitgezonden op tv. Ze maken 
ook veel meer reclame voor hun nationale teams. 
Als er van hun club een speler voor de nationale ploeg 
geselecteerd wordt, dan wordt die echt in de kijker gezet. 

Dikwijls worden jeugdspelers gratis binnen gelaten of 
zelfs uitgenodigd op de matchen. Rond Kerstmis wordt 
er ook altijd iets georganiseerd tussen jeugdspelers en 
de spelers van de eerste ploeg.”

Zie je verschillen in de jeugdopleiding tegenover 
onze jeugdopleiding? Zijn we op sommige 
gebieden misschien zelfs beter bezig? 
Waarin zijn zij beter?
Frauke: “Dat is moeilijk te zeggen, omdat we niet bij de 
opleiding van de jeugd betrokken worden.”
Frank: “Ik denk dat ze op dit vlak in ons land goed 
bezig zijn. Alleszins beter dan in Griekenland. In 
Rusland zijn ze ook wel heel goed bezig. 
Hier in Belgorod halen ze alle talenten van de streek bij 
mekaar. Ze kijken vooral uit naar de grote gestalte van 
die uitverkoren spelers. Ze worden ook echt gedrild. 
Soms zelfs een beetje té. Die jongens laten ze echt 
leven voor hun sport.”

Wat is jullie persoonlijke doelstelling voor het 
volleyjaar 2008? In Vlaanderen wordt volley de 
‘sporttak in de kijker’. Wat wens je het volley 
in dit jaar toe?
Frank: “Een gezond jaar met weinig blessures en veel 
volleybalgenot. Proberen om kampioen te spelen met 
Belgorod, al wordt dat heel erg moeilijk. En proberen 
om ons te kwalificeren voor het EK in 2009.”
Frauke: “Een goed volleyjaar. Zo hoog mogelijk 
eindigen met mijn ploegske. Ik denk wel dat de play-
offs erin zitten. Ik hoop dat in Vlaanderen meer mensen 
het volley leren kennen en leren waarderen. Het is echt 
een hele mooie sport.”  r
(mc)

Freddy Willockx (burgemeester van Sint-Niklaas)

Ik zal nooit de imponerende figuur van Jo Baetens vergeten toen hij 
met de nationale ploeg op het toernooi van de Witte Molen in Sint-
Niklaas kwam spelen. Dat was toen onze speler met wereldklasse.
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Jeugdbegeleiding
Auteur: Marcel Coppens

Jeugd en clubs worden 
niet vergeten in ‘Volleybal,
Sporttak in de Kijker’
Luc De Leenheer: ‘Aandacht voor jeugd en begeleiding’
Samen met de raad van bestuur van de Vlaamse Volleybond en met technisch 
directeur Marc Spaenjers, werkt ook Luc De Leenheer als sporttechnisch 
coördinator intensief mee aan ‘Volleybal, Sporttak in de Kijker’. 
Zijn voornaamste taak, zijn basisopdracht  binnen het volleygebeuren bestaat er 
immers in om de sport zo veel mogelijk te ondersteunen. Wij vroegen hem naar 
zijn praktische taken, naar zijn doelstellingen in 2008 en naar het doelpubliek 
naar waar hij zich in het bijzonder richt tijdens deze twaalf maanden durende 
actie.

“Bij die basisopdracht komt inderdaad heel wat kijken 
in verband met samenwerking met de clubs en hun 
jeugdwerking. Zo is er de provinciale werking met allerlei 
stages, maar er zijn ook de verdere coachesopleidingen, 
trainingscursussen en bijscholingen. Vanaf de lente 
betreden wij ook een nagenoeg onbetreden domein, nl. 
het opvullen van de leemte in de opleidingen voor het 
beachvolley.” 

Geen gegijzelde ouders meer
Luc De Leenheer overloopt even wat er momenteel zoal 
bestaat en waarmee hij in de nabije toekomst hoopt te 
scoren.
“Bij de allerkleinsten loopt het VIS-project (Volley is 
Spelen) ten einde in 2008. Wij moeten dus zien dat er 
op dat gebied opvolging komt, want dit was een zeer 
goed project, waarmee we ruim 400 trainers op het 
laagste niveau konden ondersteunen dankzij de hulp 
van de overheid, in het bijzonder vanwege Bloso. Per 
provincie kregen we hiervoor één fulltime vrijgestelde 
voor de detectie en de steun aan het VIS-project. Dat 
zou terugvallen op één fulltime vrijgestelde in Brussel.
Toch willen wij de kwaliteit van de opleidingen bewaren. 

De tijd van de gegijzelde papa’s en mama’s, die even 
een training kwamen geven, is wel voorbij. Wie nu nog 
opleiding wil geven, moet zich permanent bijscholen. 
Dat het besef aanwezig is, dat dit de enige weg is om 
de kwaliteit van de opleidingen te behouden, bewijzen 
de successen van clinics voor jeugdbegeleiders, waarop 
gemiddeld meer dan 80 geïnteresseerden aanwezig 
zijn. Dat is alleszins een prikkel voor de organisatoren 
om verder te doen. Praktisch gezien komt het er ook 
op neer dat er b.v. in Brabant en Limburg een 300-tal 
jongerentoernooien georganiseerd worden, waarmee 
we toch 3.000 tot 4.000 kinderen bereiken. Een niet 
onaardig aantal,” vindt Luc De Leenheer.
Een ander punt waar meer aandacht aan besteed wordt, 
is de toelating tot het volgen van de cursussen door 
ex-topspelers voor A- of B-trainers, of toch minstens 
tot de initiatorcursussen. “Heel wat ex-toppers staan 
gewoon te trappelen om na hun spelerscarrière in het 
trainersvak te stappen en ze doen dat dikwijls met heel 
veel succes. Kijk maar naar nagenoeg alle trainers van 
onze ereklassers bij de mannen: Dominique Baeyens, 
Heynen, Koulberg, Reijmen, Koen Baeyens, Rousseaux, 
Tanghe … of  Duyck en Jeleznova bij de vrouwen. 
De meeste ex-spelers doen het goed tot zeer goed op 
topniveau. Aan hen moeten we een aangepast parcours 
kunnen aanbieden om een diploma te behalen.
En wie al een diploma bezit, moeten we een pakket 
bijscholingen kunnen aanbieden. Per jaar twee per 
provincie. Natuurlijk kunnen ook vanuit de privé-
sector goede bijscholingen gegeven worden. We moeten 
alleen zorgen dat ze mekaar niet overlappen, en waken 
over de kwaliteit.”

Communicatie
Natuurlijk moeten een aantal activiteiten in het kader 
van ‘Sporttak in de Kijker’ de volleysport promoten.
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“Er zullen happenings komen bij de clubs met 
de steun van Bloso en er zal ook aan jeugdbeach 
gedacht worden. Maar we moeten vermijden dat er 
communicatiestoornissen komen. Want ondanks het 
bestaan van internet, waarop we alles kunnen terug 
vinden, lezen weinigen nog echt iets. Vandaar dat het 
persoonlijk contact zo enorm belangrijk is,” heeft De 
Leenheer al ondervonden, terwijl hij voor de rubriek 
‘Club in de kijker’ van het maandblad Volleymagazine 
doorheen het Vlaamse land trok.
“Maar er zijn meer dan 300 clubs en ze allemaal 
persoonlijk bezoeken is onmogelijk. Wij proberen met 
ons team van ‘Sporttak in de Kijker’ overal naartoe 
te gaan waar er activiteiten zijn. Je moet immers niet 
vanuit Brussel alles trachten te dirigeren, je moet de 
organisatoren ondersteunen op de locatie zelf in plaats 
van een nota rond te sturen vanachter een bureau. 
Tijdens de Champions League-wedstrijden vindt 
iedereen het maar logisch dat vele verantwoordelijken 
aanwezig zijn, maar ook in Bissegem of Oostrozebeke 
– om maar enkele lukrake plaatsen te noemen – zijn ze 
blij als er iemand van de federatie aanwezig is. Je kan 
ter plaatse immers veel gemakkelijker hints geven of 
een bepaalde drempel wegnemen.”

Beachvolley en senioren
Naast acties voor de jeugd, zal in deze campagne zeker 
ook de klemtoon gelegd worden op het beachvolley en 
volley voor senioren. “Wij bezitten met het duo Mouha 
– Van Breedam een professioneel team, dat steeds beter 
wordt en dat nog een kansje heeft om zich te plaatsen 
voor de Olympische Spelen van Peking 2008. Voor 
het zaalvolley wordt qua opleiding een duidelijke lijn 
getrokken, die echter niet bestaat voor het beachvolley. 
Daarom moeten we de jeugd specifieke technieken 
aanbieden om te leren hoe ze met deze sport moeten 
omgaan en de trainers hebben op dit vlak misschien 
ook wel nood aan bijscholing. Welke zijn de verschillen 
tussen een indoor- en een outdoorspeler? Hoe moet 
je als club omgaan met beachspelers? Vragen die op 
een oplossing wachten en waarin de federatie een 
ondersteunende taak heeft,” vindt De Leenheer.
“Maar ook de senioren worden al eens vergeten. 
Nochtans is het een vrij grote bevolkingsgroep die 
graag recreatief volley speelt, maar die niet altijd weet 
waar en wanneer er speelmogelijkheden zijn. Voor hen 
moet het er niet altijd competitief aan toegaan. Gewoon 
gezellig spelen onder mekaar. Waarom zouden de clubs 
hen geen spelmogelijkheden geven op momenten dat 
de zaal toch vrij is. Ze kunnen via de sportdienst wel 
eens ergens terecht, via organisaties als de KWB en 
waarom niet via een club. Het is een bevolkingsgroep 
die te weinig wordt aangesproken. Het is een facet in 
de club dat gemist wordt, wie weet zit er bij die mensen 
geen CEO van een groot bedrijf, die op het financiële 

vlak raad en steun kan bieden aan een club. Er zitten 
ook potentiële clubmedewerkers tussen deze mensen of 
ex-volleyers die ook nog wel eens een balletje willen 
slaan. Deze mensen kunnen meestal ook overdag 
spelen en kunnen voor een positieve energie binnen 
een club zorgen.”

Clubverantwoordelijken
Luc De Leenheer ziet nog andere mogelijkheden om op 
een positieve manier mensen aan te zetten om volley 
te spelen. “We zouden de fusies van clubs tussen enkele 
gemeenten of binnen één gemeente kunnen stimuleren 
als daardoor meer mensen onze sport kunnen beoefenen. 
Stel dat je vijf B-spelers hebt in de ene club en twee 
C-spelers in de andere club. Dan is het samenvoegen 
van deze twee groepen een logische gevolgtrekking, 
maar emotioneel ligt dat dikwijls moeilijk. Tenzij je de 
behoefte om te spelen in je eigen club volledig tracht 
in te vullen.” 
Sporttak in de Kijker wil ook de aandacht vestigen op 
de mensen in de club die dikwijls ondergewaardeerd 
worden. “Spelers krijgen gewoonlijk heel veel 
aandacht, maar de mensen die het administratieve 
werk in een club doen, krijgen dat dikwijls heel wat 
minder. Daarom streven we ernaar een soort beloning 
te vinden voor de mensen die het secretariaat verzorgen 
in een club, want soms wordt dat voor hen – dikwijls 
naast hun gezins- en beroepsactiviteiten – veel te veel. 
Via bijscholingen zouden we die mensen een soort 
diploma of licentie van clubverantwoordelijke kunnen 
bezorgen. In Nederland bestaat die ondersteuning reeds 
vanuit een professionele instelling. Zo ver moet het 
misschien voorlopig niet gaan, als we maar tot meer 
waardering voor een clubbestuurder komen, want deze 
mensen vormen een stabiele pijler in de club,” weet 
Luc De Leenheer.  r
(mc)
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Vorig jaar gestart met een beloftenteam 
jongens!
Het VVB-beloftenteam-project is een talentont-
wikkelingsproject in een onderwijsomgeving waarbij de 
sporters tussen 18 en 22 jaar, de mogelijkheid krijgen 
zich optimaal te ontwikkelen in sport en studie. De 
Vlaamse Volleybalbond heeft sinds een vijftal jaren de 
beste Vlaamse talenten tussen 14 en 18 jaar onder haar 
hoede in de Topsportschool en heeft vanaf september 
2007 een verlengstuk gebreid aan die opleiding door 
met de afgestudeerden van die school, een team te 
vormen in eerste nationale. Met het beloftenproject 
wordt het gat gedicht tussen de topsportschool en het 
volleybal in eredivisie. 

Van waaruit groeide de gedachte om te 
starten met zo’n team?
Technisch directeur Marc Spaenjers: “De behoefte 
om een beloftenteam op te richten is gegroeid uit de 
vaststelling dat geen enkele jongere na de topsportschool 
onmiddellijk bij een professionele club terecht kan. 
Sommigen starten in een ploeg die beduidend minder 
traint dan de twintig tot vierentwintig trainingsuren 
die de jongens in de topsportschool krijgen, anderen 
die wel in een topploeg belanden, verkommeren 
meestal op de bank. 
Dit is de sportieve reden waarom de bond dit project 
heeft opstart. De jongeren van vandaag zijn cruciaal 
voor de toekomstige nationale ploeg, die zich moet 
trachten te kwalificeren voor de Olympische Spelen 
van 2012 en 2016. 

Moeten ze voor deze sportieve stap hun 
studies laten vallen?
Het is ook belangrijk dat deze talenten verder studeren 

na het beëindigen van hun humaniorastudies. Het 
partnerschap met de Vrije Universiteit van Brussel is 
daarin belangrijk. Wat het Onze-Lieve-Vrouwecollege 
van Vilvoorde betekent voor het project van de 
Topsportschool, dat is de Vrije Universiteit van Brussel  
voor het beloftenproject. Het is een belangrijke partner 
om volleybaltalenten de laatste stap naar de top te laten 
maken. Ook in dit project zijn beiden ervan overtuigd dat 
sport en studie elkaar versterken.” Volgend academiejaar 
worden de studiemogelijkheden verder uitgewerkt naar 
opleidingen binnen een partnerhogeschool zodat onze 
talenten meer studiekeuzes hebben.

Op welke pijlers steunt het hele project?
“Het gaat om volgende punten: 

Een aangepast studietraject op hoog niveau. 
Dit jaar hebben vier van de twaalf studenten 
die deelnemen aan het beloftenproject LO-
studies  aangevat aan de Vrije Universiteit van 
Brussel onder begeleiding van Prof. Paul Wylleman.
Volgend jaar komt er een ruimer aanbod van  
studiemogelijkheden buiten de Universiteit.
Een twintigtal trainingsuren onder leiding 
van de beste trainers. Trainers met eredivisie-
ervaring ontfermen zich het ganse jaar over 
onze talenten. Ook in de zomerperiode wordt er 
verder getraind. 
Competitiewedstrijden in 1ste nationale. Sinds 
september 2007 is dit team als een volwaardige 
club ingeschreven in de reguliere competitie. Het 
wordt opgenomen in de klassering, maar mag 
niet deelnemen aan de eindronden. Ook aan 
de Beker van België wordt niet deelgenomen. 
Tijdens de vrije weekends speelt men interlands 
en in de zomerperiode zal een volwaardig 

trainings- en toernooiprogramma uitgewerkt 
worden. Men streeft naar 50 wedstrijden, zodat 
alle spelers voldoende wedstrijdervaring kunnen 
opdoen.

Kan elke jongere daar zomaar instappen?
“Er werden 12 talenten geselecteerd die vanaf 1 
augustus 2007 in het beloftenproject zijn gestapt. In het 
eerste jaar zijn er zeven spelers (Yves Kruyner, Mathias 
Valkiers, Robin De Bont , Leonard De Schrijver ,Stefaan 
De Brabandere, Simon Van de Voorde , Wim Backaert) 
als laatstejaars humaniora-leerlingen nog verbonden 
aan de Topsportschool. Vier gaan dus studeren aan de 
VUB. (Bram Van den Dries, Pieter Verhees, Mathias Van 
Damme, Willem Van Renterghem). Een speler (Ruben 
Van Hirtum) werkt zijn humaniora verder af  in Westerlo, 
maar speelt in het weekend mee met het beloftenteam en 
stapt volgend academiejaar volwaardig in het project. 
Daarnaast zijn er nog twee talentvolle spelers  (Koen De 
Brandt en Wouter Rosseels) die meetrainen gedurende 
de week, maar competitie spelen in hun eigen club. 
Het is inderdaad niet haalbaar om 14 spelers genoeg 
speelkansen te geven binnen het beloftenproject. Op 
één speler na (Kevin Klinkenberg) zal het team dat 
een bronzen medaille haalde op de finales van het EK 
Jeugd verschillende jaren bij elkaar blijven om zich 
verder voor te bereiden op de kwalificatie voor het EK 
junioren in augustus 2008.”

Is dit project een primeur binnen de Belgische 
ploegsporten? 
“Je kan dit project inderdaad beschouwen als een 
primeur in de begeleiding van talenten in een 
ploegsportfederatie. We kunnen rekenen op de steun 
van het Bloso en het BOIC en natuurlijk op de middelen 
die de VUB ons aanreikt.”

Waren de clubs wel unaniem gelukkig met 
dit project?
“De bedoeling van de Vlaamse Volleybalbond is 
zeker niet de jeugdwerking van de volleybalclubs te 
dwarsbomen. Sommige clubs zien de Topsportschool 
en het beloftenproject als een bedreiging voor de 
vele inspanningen die zij leveren om talenten te 
ontdekken en te begeleiden in hun ontwikkeling tot 
goede volleybalspelers. En dat is volkomen onterecht. 
Zowel de Topsportschool als het beloftenproject zijn 
voorbehouden voor de absoluut beste volleybaltalenten 
in Vlaanderen. Voor deze selecte groep jongeren (max. 
24 jongens) zijn de middelen van de clubs om een 
trainingsregime van 20 uren/week met volwaardige 
humaniora- of hoger onderwijsstudies te combineren 

onbestaande. De Vlaamse Volleybalbond kan wel zo’n 
project in mekaar steken dankzij de financiële en 
structurele tussenkomsten van de overheid.” 
De andere jongere spelers laten jullie dan vallen?
“Neen. Hoegenaamd niet. Het staat als een paal boven 
water dat er in Vlaanderen meer dan 24 jongens de kans 
moeten krijgen om zich als volleybalspeler te kunnen 
ontwikkelen. De clubs blijven dus een belangrijke en 
onmisbare factor in het topsportbeleid. Eigenlijk komt 
het erop neer dat sommige jongeren een unieke kans 
krijgen om zich via de VVB-projecten te ontwikkelen. 
We zouden dit het snelle traject kunnen noemen. De 
druk om te presteren is dan ook enorm hoog, zowel 
voor de sporters als voor de begeleiders. Streefdoel is 
dat die jongeren op de leeftijd van 21 klaar zijn voor 
een internationale carrière. En daarnaast is er het 
traject waar de opleiding rust op de schouders van 
de clubs. Voor jongeren die een normaal studietraject 
willen combineren met avondtrainingen. Uit ervaring 
weten we dat die weg moeilijker en trager verloopt 
zodat deze jongens pas rond de leeftijd van 24 jaar de 
sportieve top kunnen bereiken. Het is de rijkdom van 
een topsportfederatie dat beide systemen naast elkaar 
een plaats hebben en mekaar niet kapot concurreren. 
Er kan zeker niet getwijfeld worden aan de goede 
intenties van alle partijen: zowel de clubs als de 
federatie zien graag al onze talenten spelen aan de top 
van het nationale en internationale volleybalcircuit.”

Beloften
Auteur: Marcel Coppens

Beloftenteams: de sluitsteen van het
talentontwikkelingsproject van het VVB

Mark Spaenjers: 
‘mogelijkheden 

bieden die de clubs 
niet kunnen geven

Onze talenten kiezen als het ware
voor een BAMA-opleiding Volleybal
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En wat is de volgende stap?
Er is beslist om de 3de graad jongens van de 
Topsportschool ook als een ploeg van de VVB te laten 
aantreden in competitie. Zij zullen vanaf het seizoen 
2007-2008 als een volwaardige ploeg spelen in 2de 
divisie. Zo ontstaat er reeds vanaf dit niveau een grotere 
impact op de begeleiding van onze jonge talenten.”

Het klinkt allemaal positief. Komt er ook een 
beloftenteam meisjes?
“Ja toch wel! Dat er geen beloftenteam voor meisjes 
opgestart is in 2007, heeft juist te maken met het 
ongeloof dat dit project een meerwaarde kan betekenen 
voor de opleiding van onze beste meisjes. Velen hebben 
gedacht dat het bijeenbrengen van 12 speelsters in een 
beloftenteam het ganse opleidingscircuit van onze 
volleybalclubs in gevaar zou brengen. Niets is minder 
waar. Het ging er juist om deze 12 speelsters de kans 
te geven op korte termijn klaar te zijn voor de stap in 
het professionele volleybal. Ik vrees dat de Belgische 
volleybalclubs vooral om economische redenen onze 
beste jongeren weghielden uit onze projecten en dat 
deze toptalenten in een circuit terecht komen waar een 
voltijdse studie- en/of werksituatie hen zal belemmeren 

te kiezen voor een carrière à la Virginie De Carne en 
co.” “Binnen de Vlaamse Volleybalbond is beslist ook 
een beloftenproject op te starten voor de meisjes. 
Zij zullen studie en topsport combineren in Leuven. 
Deze ploeg zal aantreden in de hoogste reeks van de 
damescompetitie.

Is dat project identiek aan dat van de 
jongens?
“Neen, meisjes moeten reeds op leeftijd van 18 à 19 
jaar in staat zijn een basisplaats te veroveren in een 
topclub van de Belgische competitie. Het project van 
de meisjes bestaat uit twee luiken. Een eerste groep 
meisjes, die ingeschreven zijn in de Topsportschool in 
Vilvoorde, laten we als team spelen in de eredivisie van 
de Belgische competitie. Zij zijn allen tussen de 14 en 
18 jaar en hebben al een trainingsregime van 20 uur 
per week. Een wedstrijd in het weekend op dat niveau 
zal hun ontwikkeling tot topspeelster versnellen. 

En het tweede luik?
Het tweede luik sluit hierop aan; we zoeken 
vrouwenclubs op het hoogste niveau die aan de 
afgestudeerden van de topsportschool een combinatie 
aanbieden van voldoende aantal trainingsuren en een 
voortzetting van de studieambities in de universiteit 
of andere hogescholen. Deze clubs zullen gesteund 
worden vanuit de VVB om hun project te realiseren. 
Eigenlijk nemen zij de taak op zich die de federatie voor 
het jongensproject op zich neemt.  Die vrouwenclub 
of clubs die meestappen in dat tweede luik zullen de 
voornaamste leveranciers worden voor de selectie van 
het Nationale Vrouwenteam. En zo zal ook daar de 
volledige ontwikkelingspiramide vanaf de leeftijd van 
14 jaar ingevuld worden.  r

Tekst: Marc Spaenjers

De bedoeling is onze talenten maxi-
maal te begeleiden in hun opleiding 
naar hun mogelijke topsportcarrière

Ben jij de volgende?
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Binnen het Vlaamse sportpromotiebeleid heeft Bloso 
vanaf 2006 nieuwe klemtonen gelegd. Zo wordt onder 
andere nog meer dan voorheen samengewerkt met 
de Vlaamse sportfederaties. Bloso wenst de Vlaamse 
sportfederaties aan te moedigen om in hun sportclubs 
naast een competitief sportaanbod ook recreatiesport 
aan te bieden. Bovendien wenst Bloso in te spelen 
op de huidige tendens waarbij heel wat recreatieve 
sporters meer kansen willen krijgen om deel te nemen 
aan recreatieve tornooien (competities). Vanuit deze 
filosofie werd een recreatief evenement uitgebouwd op 
Vlaams niveau: het Megabeachvolleyfestival.

Het Megabeachvolleyfestival is een organisatie van 
Bloso in samenwerking met de Vlaamse Volleybalbond 
(VVB) en de stad Oostende.

Het was de ambitie van de organisatoren om dit 
festival te laten uitgroeien tot het grootste recreatief 
beachvolleybaltornooi van Vlaanderen. Dit is na 2 
edities reeds een feit.
Aan de eerste editie namen een 90-tal teams deel op het 
Oostendse strand ter hoogte van Fort Napoleon. Voor 
de tweede editie in 2007 verhuisde het tornooi naar 
het veel attractievere “Klein Strand” ter hoogte van het 
Zeeheldenplein, vlakbij het historische centrum van de 
stad. Dit was duidelijk een goede beslissing want het 
deelnemersveld klom tot meer dan 220 teams. Bloso 
wil deze positieve tendens uiteraard voortzetten om de 
ambitie van grootste recreatief beachvolleybaltornooi 
van Vlaanderen nog meer te beklemtonen.  Op elke 
editie worden de deelnemers bevraagd zodat met 
hun bemerkingen kan rekening worden gehouden bij 

de voorbereidingen van de volgende editie.  Dat het 
tornooi door de deelnemers geapprecieerd wordt, blijkt 
uit het feit dat er vele ploegen zijn die reeds aan de 2 
edities hebben deelgenomen en al hebben geïnformeerd 
naar de komende editie. 

Voor de derde editie van het Megabeachvolleyfestival 
werd opnieuw gekozen voor het toeristisch topweekend 
van Oostende, nl. 19, 20 en 21 juli 2008. Ondanks 
de drukte tijdens deze dagen geraken de deelnemers 
zonder al te veel vertragingen op hun bestemming 
omdat de locatie vlot bereikbaar is via trein, tram en 
de speciaal ingelegde tornooibus. Voor slechts 5 euro 
per persoon legt de organisatie vanuit elke Vlaamse 
provincie een tornooibus in die de deelnemers heen en 
terug brengt.

Het tornooi richt zich vooral naar recreatieve spelers 
vanaf de leeftijd van 10 jaar. Hiermee biedt het een 
alternatief voor de vele reeds bestaande competitieve 
tornooien op hoger niveau. Ondanks het feit dat de 
grootste aandacht naar de recreatieve speler gaat, 
krijgen spelers tot op provinciaal niveau ook de kans 
om deel te nemen aan het tornooi.  De reeksindelingen 
zorgen ervoor dat iedereen zich kan meten met ploegen 
van een gelijkaardig niveau. De deelnemers kunnen 
zich inschrijven voor één of meerdere 1-dagstornooien 
of voor het 3-dagentornooi. Elke dag gaan de 
deelnemers van start in een jeugd-, volwassenen- of 
familiecategorie.
Naast de eigenlijke wedstrijden worden ook andere 
faciliteiten aan de deelnemers en supporters aangeboden.  
Zo is er sportieve randanimatie op de tornooisite en 
ook aan catering wordt de nodige aandacht besteed.  
Na de wedstrijden kunnen de spelers zich verfrissen in 
een douchewagen. Voor diegenen die meerdere dagen 
deelnemen, is er ook slaapgelegenheid met ontbijt en 
BBQ, o.a. in De Spuikom.

Op de website www.megabeachvolleyfestival.be kan je 
nu reeds informatie over het evenement vinden en ook 
beelden van de editie 2007. Daar kan je binnenkort 
online inschrijven voor de editie van 2008.

We hopen jullie deze zomer allemaal te mogen 
begroeten in Oostende.  r

Beachvolleybal
Auteur: Joeri Van de Wiele en Stijn De Bie

Megabeachvolleyfestival, het grootste
recreatief beachvolleybaltornooi
in Vlaanderen



3130

Begin 2008 stond het Vlaamse duo dat ook in de 
nationale zaalploeg zijn plaats had rond de 25ste plaats 
op de wereldranglijst. Tenminste op de ‘gekuiste’ 
versie. Dat wil zeggen dat je slechts met twee speelsters 
per land rekening houdt, want dat is de limiet die op 
de Olympische Spelen per land gehanteerd wordt om 
toegelaten te worden. 

Brazilië, het beachland bij uitstek
Met wel acht duo’s in de top-20 is Brazilië hét land van 
beachvolleybal! De twee Liesbet(h)en veranderden in 
de voorbije winter ook hun manier van aanpakken.
“Daarom kozen wij voor een Braziliaanse trainer 
Marcio Sicoli, die al verschillende beachduo’s met 
succes begeleidde,” vertelt Liesbet Van Breedam, net 
voor ze haar seizoensopbouw ging verder zetten in Los 
Angeles.
“Onze trainer geeft daar les en we kunnen er één maand 
het seizoen voorbereiden onder zijn leiding. Nadien 
trekken we drie weken op stage naar Brazilië, komen 
drie weken terug naar Los Angeles, om dan optimaal 
voorbereid naar het FIVB-beachtoernooi in Australië te 
trekken. Pas dan komen we even naar huis, om echter 

dadelijk weer te vertrekken naar het CEV-beachtoernooi 
op de Canarische eilanden. Nog nooit hebben we het 
seizoen zo goed voorbereid,” voegt Liesbeth Mouha 
eraan toe, nadat ook zij haar krachttraining voltooide 
in het EVC-centrum in Vilvoorde.

Beijing té ver?
Om naar de Olympische Spelen te mogen, moeten 
ze voor de internationale federatie bij de top-24 
geraken, maar voor het BOIC (Belgisch Olympisch en 
Interfederaal Comité) zouden ze bij de top-12 moeten 
horen. Onhaalbaar?
“Ik denk niet dat het onmogelijk is. We spelen immers 
weer een jaartje langer samen en dat betekent toch dat 
de coördinatie tussen ons beiden beter wordt. We voelen 
mekaar beter aan. We hebben ook voor het eerst de hele 
winter samen doorgetraind en onze voorbereiding is 
echt wel het maximum wat we kunnen doen. Mochten 
we in één toernooi een derde of een vijfde plaats halen, 
dan zitten we al heel dicht bij die kwalificatie voor de 
Olympische Spelen. Sommigen zeggen dat we moeten 
hopen op een goede lottrekking. Maar wat is een goede 
lottrekking als je weet dat er acht Braziliaanse duo’s 
op leven en dood meestrijden voor een plaats op de 
Olympische Spelen. Win je de wedstrijden, dan heb je 
een goede loting,” lacht Liesbet Van Breedam. 
Maar de droom van beide meisjes blijft: deelnemen aan 
de Olympische Spelen. “Liefst al in Peking en anders 
zéker in Londen 2012.”

Ploegsport
Beachvolley op hoog niveau is intussen een heuse 
teamsport geworden. Het duo Mouha – Van Breedam 

beschikt dan ook over een heel stel helpers. De man 
van Van Breedam – zelf een sportman – is intussen de 
fysiektrainer  van het duo geworden. André Mertens en 
Frank Dewitte zorgen mee voor de sportieve en extra-
sportieve planning en Jeroen Meganck zorgt voor de 
psychologische begeleiding. “Maar hij zegt dat hij 
met ons amper werk heeft, omdat we op dat gebied al 
heel ver staan. Ik studeerde immers ook zelf vier jaar 
psychologie,” glundert Liesbeth Mouha.
Voorlopig is er nog geen steun van het Belgisch 
Olympisch en Interfederaal Comité, maar wat niet 
is, kan nog komen. Zeker als het internationaal 
klassement van de Vlaamse meisjes nog beter wordt. 
“Wij zijn intussen wel blij met het contract dat we bij 
de Vlaamse Gemeenschap mochten tekenen, waardoor 
we verzekerd zijn van een basisinkomen. Samen 
met de trouwe sponsors zoals slotenbedrijf Litto (in 
dezelfde groep als de bekende Yale-sloten), Hyundai 
en enkele andere bedrijven, slagen wij erin om elk jaar 
te overleven. Niet eenvoudig met die vele reizen voor 
stages of deelnames aan internationale toernooien 
op zonrijke stranden. Al ons prijzengeld gaat ook in 
diezelfde pot om het jaar rond te komen,” weet het 
beste Belgische beachduo. “En bovendien mag je niet 
vergeten dat al die reizen ook wreed vermoeiend zijn. 
Ik had nooit gedacht dat het zo zou doorwegen, toen 
we beslisten om internationaal te gaan,” bevestigt 
Mouha.

Systeem
“Het grote probleem op internationale toernooien is dat je 
meestal ook de zware kwalificaties moet doorspartelen. 
Hoe hoger op de wereldranglijst, hoe gemakkelijker, 
want dan ben je soms wel rechtstreeks voor de hoofdtabel 
gekwalificeerd, krijg je je hotel terugbetaald, ben je al 
zeker van een behoorlijke prijzenpot en ben je frisser 
omdat je die moeilijke kwalificaties niet meer moet 
meedoen,” beseft Limburgse Liesbeth. “Het moeilijkste 
is om drie maanden aan één stuk op eenzelfde hoog 
niveau te presteren. Als je met twee, drie puntjes van 
het nummer twee of drie uit de hoofdtabel verliest, 
dan hangt het nog van details af. Die meisjes kennen 
alle knepen van het vak. Nog even snel de bal schoon 
wrijven … Trucs om je uit je evenwicht te brengen 
op cruciale momenten in de match. Wij bezitten die 
reflex nog niet. Wij ondervonden dat we vorig seizoen 
een tekort aan routine bezaten, een tekort aan fysieke 
kracht en uithouding. Daaraan hebben we dus in de 
voorbije winter hard gewerkt. Hopelijk loont deze 
manier van werken.”

Beachvolley, visueel de aantrekkelijkste sport?
Beachvolley dames haalde één van de hoogste kijkcijfers 
op de voorbije Olympische Spelen! De internationale 
federatie verplichtte inderdaad enkele jaren geleden 

om kortere, strakkere broekjes te dragen… Hoe stonden 
jullie daar tegenover?
“Ik vond die maatregel niet echt heel erg. Ik dacht bij 
mezelf: kijken jullie maar naar hetgeen ik kan op het 
terrein en daar mag je dan jouw mening over geven. 
Want tenslotte spelen we allemaal in een bikini-pak. 
Weet je trouwens dat de meeste vrouwenduo’s liever 
naar het krachtigere beachvolley voor mannen gaan 
kijken? Maar ik kan me voorstellen dat mannen ook 
nog om andere redenen naar het vrouwenbeachvolley 
komen kijken,” grijnst Liesbeth Mouha.
“Ik weet dat er onder de vrouwen heel wat afgeroddeld 
wordt over het fysieke van sommige speelsters. Soms 
vinden ze ons een beetje te dik. Onzin. Ze moeten ook 
stoppen om tegen jonge meisjes te zeggen dat ze te dik 
zijn. Bij mij had dat het omgekeerde effect: ik at nog 
meer. Intussen ben ik 24 jaar en ik weet echt wel wat 
gezond voor me is en wat niet. Ik kan nu met zulke 
opmerkingen op een relaxte manier omgaan.
Nu ja, als sportvrouw in bikini schenk je natuurlijk nog 
meer aandacht aan hetgeen je dragen zal. Kijken of 
een bepaald model van bikini niet beter zit. Of dat de 
kleuren mooi ogen en passen bij je figuur. Speciaal naar 
de zonnebank gaan, doe ik niet. Maar voor het seizoen 
begint, probeer ik al eens te zonnen op het terras, al zal 
het dit jaar geen probleem zijn met een voorbereiding 
in de Verenigde Staten en Brazilië. Soms laten ze ons in 
een onverantwoord hete temperatuur spelen bij soms 
meer dan 40 graden. Dat kost enorm veel energie. Dat 
moet je je wel echt héél goed insmeren en veel drinken. 
Wij nemen meestal onze AA-drinks zelf mee. Op grote 
toernooien kunnen we ze dan in frigoboxen zetten, die 
naast het terrein staan.
Wij proberen ook altijd het aangename aan het nuttige 
te koppelen en bij een tussenstop vorig jaar in Atlanta, 
namen we de tijd om de stad te bezichtigen. Of we gaan 
shoppen, want ik vind niet altijd de geschikte schoenen 
met schoenmaat 44 en om in jeansbroeken mijn (grote) 
maten te vinden, moet ik soms flink zoeken,” grinnikt 
Mouha nog.  r
(mc)

Beachvolley
Auteur: Marcel Coppens

Mouha - Van Breedam, een 
professioneel beachduo met ambitie
‘Wij hopen de Olympische Spelen van Peking te halen’
Er zijn niet alleen de professionele zaalvolleyers, die in het 
buitenland furore maakten of  met de nationale ploegen 
bewondering afdwongen. Sinds vorig jaar werken ook twee 
meisjes, op een andere manier om de Olympische Spelen 
te halen. Het duo Mouha – Van Breedam is sinds meer dan 
een jaar immers een professioneel koppel, dat zich probeert 
waar te maken in het wereldje van het beachvolleybal. 
Misschien halen ze zelfs dit jaar al de Olympische Spelen 
in Peking… Dat is alleszins hun droom.
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Kalender
Auteur: Geert Beeckman en André Van Lierde

Activiteitenkalender: Volleybal
Sporttak in de Kijker 2008

Een blik op de activiteitenkalender:

‘De langste toets’ moet de blikvanger worden van de 
actie Sporttak in de kijker. Op een plein, in een straat, 
in een hal, …. wordt een lint gespannen. Het doel is om 
al toetsend een zo groot mogelijke afstand af te leggen. 
Elke deelnemer mag slechts eenmaal toetsen, dus het 
komt er ook op aan om zoveel mogelijk deelnemers 
op te trommelen. Er zijn natuurlijk meerdere pogingen 
mogelijk, maar wanneer de bal op de grond valt moet 
men van voren af aan herbeginnen.

Hoe gaat dit te werk?
In zo veel mogelijk gemeenten in Vlaanderen en Brus-
sel wordt van 1 april tot 8 juni “de langste toets” ge-
organiseerd, steeds in samenwerking met de gemeen-
telijke sportdienst.
Op 8 juni wordt de sterkste gemeente per provincie be-
kend gemaakt.

Op zaterdag 21 juni ondernemen deze 5 sterkste ge-
meenten opnieuw een recordpoging en dit onder het 
waakzame oog van Bloso en de Vlaamse Volleybal-
bond.

Op 21 juni kennen we dus ook de Volleybalgemeente 
van Vlaanderen.
De promotiefolder, het reglement en het inschrijffor-
mulier vind je op www.bloso.be
Timing
De volleybalgemeente van de provincie: van 1 april tot 
8 juni.
De volleybalgemeente van Vlaanderen: op 21 juni

In 2008 is Volleybal “Sporttak in de Kijker”. De Vlaamse Volleybalbond 
(VVB) en Bloso hebben een activiteitenprogramma samengesteld met 

als voornaamste doel de jeugd en beginnende sporters op een 
aangepaste manier in contact brengen met de volleybalsport.

Dit doel zal o.a. nagestreefd worden door volleybalspecialisten 
demolessen te laten geven in scholen en clubs. Verder zal aan de 

leerkrachten LO en jeugdtrainers een uitgewerkt didactisch volleybal-
pakket aangeboden worden met  o.a. voorbeeldlessen en aangepaste 

spel- en tornooivormen. 

Een ludieke actie “De langste toets”, de deelname van de Vlaamse 
Volleybalbond aan de “Jeugdolympiade”, het Megabeachvolleyfesti-

val en  de aanwezigheid van volleybal op tal van Bloso-evenementen 
moeten er tevens voor zorgen dat zoveel mogelijk mensen met 

volleybal in contact komen en dat volleybal het ganse jaar door 
in de kijker zal staan.

1. ‘De langste toets’
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4. Bijscholingen

5. Aanwezigheid op andere
 Bloso-evenementen/acties

Meer info op www.bloso.be

Aan de scholen wordt de mogelijkheid gegeven om 
een volleyballesgever aan te vragen, die 2 halve dagen 
naar de school komt.
De leerkracht wordt op deze manier bijgeschoold en 
hij/zij krijgt tevens een didactisch pakket (10 lessen 
over de spelvorm 2 tegen 2).

Het is de bedoeling dat de school een 2 tegen 2 tor-
nooi in de school organiseert, in samenwerking met de 
plaatselijke volleybalclub. De 5 beste teams per school 
worden uitgenodigd op de gewestelijke finale waar ze 
zich kunnen kwalificeren voor de nationale happening 
op 17 december.

Alle info over de actie ‘Volleybal op School’ en het 
inschrijfformulier vind je op www.bloso.be. Opgepast, 
het aantal plaatsen is beperkt, wees er dus snel bij.

Timing: in de periodes: april – mei en september – 
oktober zullen de volleyballesgevers de deelnemende 
scholen bezoeken.
Aantal: 25 scholen per provincie.
De gewestelijke finales hebben plaats op 14 en 21 mei 
en op 12 en 19 november. 
De nationale happening heeft plaats op 17 december.

3. Actie: ‘Volleybal in de club’2. Actie: ‘Volleybal op School’

Deze actie is gelijkaardig met de actie ‘Volleybal op 
School’.
Het doel is de jeugdwerking van de clubs te onder-
steunen of de start te geven voor de uitbouw van een 
jeugdwerking.

Alle info over de actie ‘Volleybal in de club’ en het 
inschrijfformulier vind je op www.bloso.be. 
Opgepast, het aantal plaatsen is beperkt, wees er dus 
snel bij.

Timing: in de periodes maart - april en september – 
oktober zullen de volleyballesgevers de deelnemende 
clubs bezoeken.
Aantal: 20 clubs per provincie
De gewestelijke finales op 14 en 21 mei en op 12 en 
19 november. 
De nationale happening op 17 december.
Al deze finales vallen samen met deze van de actie 
“Volleybal op School”.

Met het oog op een meer permanente en kwaliteitsvolle 
begeleiding en om zo veel mogelijk mensen te berei-
ken, zullen bijscholingen ‘Volleybal 2 tegen 2’ worden 
georganiseerd voor de 2 doelgroepen: de scholen en de 
volleybalclubs. 
Voor deze bijscholingen werd een syllabus met DVD 
samengesteld.

Het concept van deze werkmap steunt op 2 pijlers, nl.: 
“De volleyballijn” en de spelvorm ‘Volleybal 2 tegen 2’. 

De volleyballijn werd speciaal voor deze bijscholing 
samengesteld door VVB. Deze volleyballijn of stappen-
plan zal voor leerkrachten LO, begeleiders en trainers 
een goede maatstaf zijn om de betrokken spelers of 
leerlingen te toetsen en om te zien hoever zij staan.

Tevens wordt gekozen voor de spelvorm “Volleybal 2 
tegen 2”. Kinderen ervaren immers zo dat volleybal een 
ploegsport is die men niet zonder een teamgenoot kan 
spelen. Deze keuze biedt aan de 2 spelers ook een zeer 
grote betrokkenheid en ook zeer veel kansen op bal-
contact. Bij 2 tegen 2 is er automatisch veel beweging 
van de beide spelers naar de bal. Er wordt dus veel 
bewogen: een extra pluspunt!

Deze bijscholingen dienen tevens als motor voor de ac-
ties “Volleybal op School” en ‘Volleybal in de Club’

 Bijscholing voor onderwijzers en 
 leerkrachten LO
 2 per provincie. 
 Timing: maart

 Bijscholing voor jeugdtrainers Volleybal
 2 per provincie. 
 Timing: maart – juni en september - oktober

 l  Jeugdolympiade
 l   Waterfun
 l   Gordel voor scholen
 l   Zomersportpromotietoer
 l   Megabeachvolleyfestival
 l   Senior Games
 l   Sportmix
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