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Beste handbalvrienden,
 

Deze editie van Handbal X-tra staat bol van vernieuwing. Er is ge-
kozen voor een ietsje anders concept, waar naast de traditionele 
artikels meer ruimte komt voor lossere inhoud. Korter, speelser, 
hipper, ... Met deze vormwijziging probeert onze federatie Handbal 
X-tra nog aantrekkelijker te maken voor handballend Vlaanderen. 
Een eigen rubriek voor Pim de panter en de handbalprofessor, een 
kruiswoordraadsel, wist-je-datjes en een cartoon moeten er voor 
zorgen dat ook onze jongste leden steeds meer aan hun trekken 
komen.
 

Maar ook op vlak van inhoud gaat het over vernieuwing. We blikken 
terug op het laatste EK met Duitsland als nieuwe Europees kampi-
oen. We laten een van onze jongste (satelliet)clubs aan het woord 
en kijken naar andere initiatieven, zoals Jespo after school, die ons 
ledenaantal kunnen verhogen. 

Ook de herstart van onze nationale damesselecties komt uitgebreid 
aan bod. Het doet me plezier te zien dat ook onze dames weer de 
kans krijgen zich te tonen onder Belgische vlag. De samenwerking 
tussen de VHV en LFH gaat steeds beter en beter en langs beide 
zijden van de taalgrens is men overtuigd dat we er samen moeten 
voor zorgen dat onze selecties steeds meer uithangborden worden 
voor ons product. Uithangborden die we kunnen gebruiken om onze 
sport in al zijn aspecten te versterken.
 

Samenwerking is er ook op het vlak van de BENE-League. Niet 
alleen heeft deze competitie de laatste twee jaar bewezen razend 
spannend te zijn, ook zorgt ze ervoor dat onze clubs zelf een hoger 
niveau halen. Getuige hiervan is het schitterende parcours dat Sa-
sja dit jaar aflegt in de Europabeker.
 

Tot slot nog een woord over de rode draad in deze editie: Jos 
Schouterden. 40 jaar coach en een prijzenkast die ongeëvenaard 
is. Dit Vlaamse handbalmonument heeft besloten een punt te zetten 
achter zijn schitterende carrière. Jos, bedankt voor alles wat je voor 
onze sport hebt gedaan!
 

Veel leesplezier gewenst,
 
 

Wim

mailto:VHV@handbal.be
http://www.osin-view.com/
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Hij werd vijftien keer Belgisch kampioen (zes keer bij de vrouwen, negen keer bij de 
mannen), hij veroverde twaalf Belgische bekers (vijf bij de vrouwen en zeven bij 
de mannen), hij was acht jaar bondscoach bij de mannen en vier jaar bij de vrou-
wen, maar na dit seizoen zet Jos Schouterden er definitief een punt achter als trai-
ner-coach op het hoogste  niveau. Voor de 68-jarige Hasseltenaar is het welletjes 

geweest. Handbal was en is nog steeds zijn leven en - op drie sudoku’s per dag na - stopt hij 
ook het meeste van zijn vrije tijd in zijn favoriete sport. “En hopelijk wordt het een afscheid 
in schoonheid, met een prijs voor Tongeren,” droomt de ervaringsdeskundige in dat soort 
veroveringen luidop nadat hij zijn ploeg in de finale loodste. En in de play-offs wil die ook nog 

haar woordje mee praten.

JOS SCHOUTERDEN STOPT ERMEE NA 
40 JAREN ALS TRAINER-COACH

Ik werk nu nuttiger en efficiënter dan vroeger

40 JAAR JOS SCHOUTERDEN Je kwam pas voor het eerst in de 
actualiteit toen je begin van de 
tachtiger jaren bondscoach van 
de nationale mannenploeg werd…  
JOS SCHOUTERDEN: “Ik ging inder-
daad in 1979 mee als assistent-trai-
ner van Vuk Roganovic naar het 
C-WK op de Far-Oer-eilanden. Een 
legendarische tocht met de boot van-
uit Aberdeen in een stormweer. Van 
de 200 opvarenden waren er slechts 
een drietal spelers  die niet zeeziek 
werden: Paesen, Thielens en Kenis. 
Ik herinner me dat we daar liggend 
aten. Maar ook het toernooi zelf liet 
een fantastische indruk na. 

Nadien werd ik zelf bondscoach en 
maakte het C-WK mee in Italië en 
vooral in Guimaraes, waar we als 
enige ploeg gelogeerd werden in 
het sjiekste hotel van de stad, sa-
men met de bonzen van de interna-
tionale bond. Een gang van wel 100 
meter lang met allemaal prachtige 
kamers: het was daar vroeger een 
klooster en momenteel is het een 
hele dure pousada. Maar wij werden 
er vertroeteld door een schitterende 
kok en we kregen dit voorrecht om-
dat wij bij een vorig toernooi in Bel-
gië de Portugezen een uitstekend 
verblijf bezorgd hadden. Ik was er 
coach in een duo-baan met Eddy 
De Smedt, die toen bij het BOIC be-
gonnen was. Jammer genoeg kreeg 
ons prachtig verblijf geen vervolg op 
sportief gebied: in de laatste match 
moesten we winnen van Turkije, 
maar het werd een gelijkspel. ‘Als 
ik geweten had dat jullie één goaltje 

meer moesten maken,’ insinueerde nadien de Turk-
se doelman, die alle ballen uit zijn doel geranseld had.”

Je deed nadien toch stuntwerk met de nationale 
mannenploeg… “De mooiste periode kwam in 1995/96. 
Wij verbaasden inderdaad de handbalwereld door bij 
handballand Noorwegen te gaan winnen. En in de vol-
gende campagne klopten we Wit-Rusland en Frankrijk, 
dat op dat moment wereldkampioen was, en we speelden 
gelijk tegen Roemenië. Schitterende campagnes met een 
schitterende en talentrijke groep spelers. Maar nadien 

moesten er keuzes gemaakt worden: 
gingen we de professionele weg op 
of niet? Het werd het laatste en we 
hervielen in gemakzucht. Je zag de 
groep bijgevolg stilaan afbrokkelen 
en het werd meteen het einde van een 
tijdperk. Op aandringen van Popovic 
(toch iemand die met Joegoslavië 
drie keer de Olympische Spelen had 
gehaald) ben ik bondscoach geble-
ven tot 2000. Hij heeft me ontzettend 
veel geleerd. Hem en Piet Moons ben 
ik veel dank verschuldigd.”

Via Piet Moons kwam je als trai-
ner terecht bij Initia Hasselt. “Ik 
ben daar met veel twijfels begonnen, 
want ik was er eigenlijk nog speler. Ik 
vreesde dat ik te veel een kameraad 
zou blijven van de spelers. Maar de 
spelersgroep heeft toen gestemd en 
ze wilden mij als coach. Helaas heb 
ik op het einde van het seizoen tegen 
de helft van mijn ‘kameraden’ moeten 
zeggen dat ze het volgende seizoen 
niet meer moesten komen. Startten 
we aanvankelijk met de vraag wat we 
moesten doen om in hoogste afdeling 
te blijven, dan evolueerden we gelei-
delijk  naar de eerste gouden periode 
van Initia Hasselt met o.a. Brouwers 
en de Smeetsen.”

Hoe kreeg je het Belgische hand-
bal naar een hoger niveau? 
“Samen met Eddy De Smedt was het 
onze ambitie om naar de B-groep te 
promoveren. Ik deed meer het organi-
satorische werk voor de ploeg, maar 
Eddy kon bondscoach worden tijdens 
zijn diensttijd als gewetensbezwaar-
de. Eens die periode voorbij was, 
had Eddy daar natuurlijk graag geld 
voor gekregen om te blijven, maar 
er was niks permanents: geen geld 
en geen blijvende structuren. Eddy 
is dan terug naar de unief getrokken 
en Piet Moons stapte ook over naar 
het BOIC. Een dubbel verlies voor het 
handbal en ook Taborsky kon België 
niet naar hogere regionen brengen.”

Kwamen er nadien nog kansen om 
het Belgisch niveau op te krik-
ken?  “Wij hebben dan  samen met 
enkele andere ambitieuze mensen 
in het begin van de jaren negentig 
geprobeerd om met 

“Wij versloegen Noorwegen,       
               Wit-Rusland EN  
                   wereldkampioen   
      FRANKRIJK”
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Laat mij maar   
  een ‘saaie’ 
        trainer zijn

een BeNe-liga te starten, maar dat voor-
stel werd toen door de Nederlanders af-
gewezen. De ideeën zijn echter blijven 
hangen en onder impuls van o.a. Alex 
Jacobs en Luc Tack kwam er vanaf 2005 
wél een Benelux-liga. Dat was een stap 
vooruit. Helaas werd de opgang afgeremd 
doordat de Topsportschool door de poli-
tiek werd afgestraft. Misschien is er met 
de Topsportschool te nonchalant omge-
sprongen, misschien was ook de fede-
ratie te weinig visionair. Maar de betere 
leerlingen uit die Topsportschool trekken 
momenteel nog altijd de kar in de hoogste 
reeks, maar ze verdwijnt stilaan en als de 
clubs geen andere regime beginnen vol-
gen, zie ik de toekomst redelijk somber in.”

“ALS DE CLUBS GEEN 
ANDER REGIME BEGIN-
NEN VOLGEN, ZIE IK DE 
TOEKOMST SOMBER IN”

Moeten de betere Belgische spelers 

dan momenteel naar het buitenland 

om vooruitgang te boeken? “In het 
huidig bestel zie ik het niet zitten in eigen 
land. Ik merk zelfs dat de Franstalige Liga 
stilaan weer haar kop opsteekt en beter 
wordt. Zij worden door het Adeps wel ge-
steund. Wij moeten werken met betere, 
hooggeschoolde trainers en we moeten 
de spelers ervan overtuigen dat ze meer 
trainingen nodig hebben. Waarom niet ’s 
morgens zoals in het zwemmen? In Duits-
land en Nederland stellen ze sportklassen 
samen met leerlingen die in verschillende 
sporttakken al ’s morgens trainen. Om 10 
uur beginnen de schoollessen. Daar hoort 
een flexibiliteit bij langs beide kanten.”

En dan moeten de clubs ook nog wil-

len meewerken? “Zij moeten de beste 
trainers bij de jeugd zetten. Zij moeten de 
jeugdvorming herwaarderen en herstruc-
tureren of ze zijn ten dode opgeschreven. 
Zij moeten helpen een spelersgroep te vin-
den die acht keer per week wil trainen. De 
know-how is in eigen land aanwezig om 
een goed niveau te behalen. Ik besef ook 
wel dat niet iedereen geschikt is voor top-
sport. De 25% die dat wel is, moeten we 
bewaren, maar ook die andere 75% mo-
gen we niet zomaar weg werpen, want zij 
kunnen misschien de betere clubbestuur-
ders, managers, sponsors, medewerkers 
van een club worden in de toekomst.”

Als ik je zo passioneel bezig hoor over 

het handbal, kan ik moeilijk geloven 

dat je op het einde van dit seizoen de-

finitief stopt… “Halfweg januari heb ik 
die beslissing genomen en ze ook mee-
gedeeld aan het bestuur. Pas op, iedere 
keer dat ik bij Tongeren kwam, hebben 
we al een prijs gepakt en ik hoop dat dit 
scenario zich dit seizoen nog herhaalt. 
Het verschil met vroeger is dat ik nu een 
meer mature trainer geworden ben en dat 
het me minder zware inspanningen vergt 
om nog uitsluitend met de essentie bezig 
te zijn. Misschien waren mijn trainingen 
vroeger aangenamer, plezanter, maar nu 
zijn ze nuttiger en efficiënter. Laat mij dan 
maar een ‘saaie trainer’ zijn.” (lacht)

Jouw verblijf bij Tongeren was er de 

jongste jaren één van vallen en op-

staan… “Klopt. Een vijftal jaren geleden 
heb ik Tongeren-voorzitter Luc Tack ge-
zegd dat er iets moest veranderen en dat 
ik liever opstapte in plaats van drie spe-
lers, mocht het toch niet kunnen. Ik wilde 
dan sportief manager worden, maar dat 

was financieel niet haalbaar. Ander-
half jaar geleden werd ik opnieuw 
gevraagd. Ik heb toen aanvaard op 
voorwaarde dat ik twee jonge trai-
ners naast mij kreeg, die ik mee kon 
opleiden. Als tussenschakel. Martijn 
Stassen kende mij nog van de Top-
sportschool en is iemand die heel 
sterk is in het fysieke aspect, terwijl 
Patrick Stegemann heel veel ideeën 
opdeed in Duitsland en best de han-
den uit de mouwen wil steken. Na 
anderhalf jaar werkt dit systeem uit-
stekend. Ik mag zelfs zeggen dat het 
eigenlijk een revolutionair systeem 
is.”

Waaruit bestaat dat revolutio-

naire dan precies? “Wat de eerste 
ploeg betreft, doe ik nog alleen het 
tactische gedeelte. Mijn twee assis-
tenten zorgen voor het technische 
en het fysieke aspect. Bij Tongeren 
weten ze intussen wat training is na 
een geoptimaliseerde jeugdwerking. 
Al stel ik mezelf ook nog elke week 
in vraag onder het motto ‘alles kan 
beter’. Maar we maken voor elke 
speler een evaluatiefiche op. Daarin 
staan in de eerste plaats zijn sterke 

punten, maar ook de werkpunten. 
Dat mogen er maximaal vijf zijn en 
ze staan chronologisch gerang-
schikt naargelang het belang ervan. 
We houden dus met elke speler een 
functioneringsgesprek en dat werkt.”
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Als ik je zo bezig hoor, blijf je mis-
schien toch in één of andere functie 
bij een topclub. 

“In het voetbal is b.v. Ferguson al meer dan 
25 jaar manager bij Manchester United. 
Hij bepaalt welke spelers weg mogen en 
wie er mag komen. De rode draad door-
heen de club is daardoor merkbaar. Ik 
hoef geen manager genoemd te worden, 
maar misschien kan ik nog wel nuttig zijn 
als sportief adviseur. De komende we-
ken brengen hierover wel duidelijkheid.”

Welke duidelijke evoluties zag je tij-
dens veertig jaar coachen? 

“Alles is veel fysieker geworden, het gaat 
veel sneller, maar dat betekent ook dat er 
technisch veel verbeterd is. Er is een tijd 
geweest dat iedereen wel dacht dat hij de 
eigenlijke coach was bij een ploeg. Niks is 
minder waar. Waarom ben ik de enige met 
zulk uitgebreid palmares? Omdat coach-
ing ook betekent: ingrijpen ‘à la minute’.”

Heb je zelf in die periode een evolu-
tie ondergaan? 

“Na een wedstrijd zal ik nooit met de 
spelers praten. Ik stel mezelf dan even 
in vraag. Als we verloren, lag dat mis-
schien aan het feit dat we onvoldoen-
de voorbereid waren, of heb ik tijdens 
de match onvoldoende ingegrepen. 
Eén van de moeilijkste facetten van 
het coachen, is de groep scherp 
krijgen en scherp houden. Zeker 
na b.v. een succes. Het mentale 
aspect wordt wel eens vergeten. 
Wat mezelf betreft, heb ik zeker 
mijn doelstellingen niet veran-

derd, maar ik ben zachter geworden. Ik 
heb ervaren dat je ook op een rustiger 
manier resultaten kan boeken zonder dat 
je tegen een muur moet oplopen. Mis-
schien heeft het er ook mee te maken dat 
ik intussen vijf maal grootvader geworden 
ben. Verder vind ik het ook belangrijk dat 
bestuur en spelersgroep op eenzelfde ni-
v e a u 
zitten 

“Een evaluatiefiche en een 
functioneringsgesprek, dat 

werkt!”
en dat de arbitrage mee is omdat ze ook 
stilaan internationale kansen krijgen.”

Heb je eigenlijk vrienden in het 
handbal? 

“Neen. Het zijn collega’s, méér niet. Al 
geef ik toe dat ik een betere binding heb 

met mensen als een Alex Jacobs, die ik 
al ken als jeugdinternational, international 
en coach, of met Luc Boiten, die ik ook al 
jaren ken.”

Is er in ons land ook geen evolutie 
gebeurd van een soort caféploeg-
en naar semi-professionele teams? 

“Je kan toch moeilijk zeggen dat de ge-
neratie ’95-96 een caféploeg was, als je 
zag met welke ernst ze hun sport beoef-

enden. Bij Initia kwamen 
kleppers als o.a. Boiten, 
Bielen, De Nil, Huygen, 

Polfliet, Delpire, Grand-
jean e.a. zes keer per 

week trainen en ze won-
nen ook haast alles wat er 

te winnen was. Momenteel is 
het in Nederland veel eviden-

ter dat een speler semi-prof 
wordt dan bij ons. Ze hebben 

daar een andere sportmotivatie. 
Kijk maar naar hun successen 

op de Olympische Spelen. Bij de 
Lions beseffen de spelers dat ze 

vandaag en morgen meer moeten 
investeren in hun sport. Bij ons is 

dat veel minder het geval. Als deze 
evolutie zich verder zet, degradeert 

straks ons niveau en willen de Ne-
derlanders zelfs geen Bene-liga wed-

strijden meer spelen tegen Belgische 
ploegen. De besturen en spelers moe-

ten dringend wakker geschud worden. 

In Nederland heerst de redenering bij de 
spelers dat ze nog lang genoeg in hun le-
ven moeten werken. Maar dat komt pas la-
ter aan bod en tot minstens 30 jaar willen 
ze dan ook sportief genieten van hun 
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sport.
Alex Jacobs 
heeft dan ook 
200% gelijk als hij zegt dat 
de toestand bij ons zodanig verziekt is dat 
de spelers denken dat ze best tegelijkertijd 
gaan werken en sporten. Er moet echt een 
trendbreuk komen, zowel bij besturen als 
bij spelers.”

Leerde je ook een aantal zaken uit an-

dere sporttakken? 

“Contacten met andere sporten betekenden 
steeds een verrijking. Iemand als Paul Pon-
net b.v. was erg bezig met hartslagmetingen. 
In het atletiek, het zwemmen, bij individuele 

sporten was dat een groot succes. 

M a a r 
hij stel-

de zich 
de vraag of dit 

systeem ook relevant 
kon zijn in de ploegsporten. 

Voor zulke onderzoeken heb je echter tijd 
en diepgang nodig, anders blijven die me-
tingen een oppervlakkig gedoe.”

Je had via de Topsportschool en als lid 

en voorzitter van de technische com-

missies toch veel contacten met andere 

mensen en sporttakken. Was dat niet 

leerzaam? 

“Absoluut. Onder impuls van o.a. Paul 
Eliaerts van Bloso kwamen we drie tot vier 
keer per jaar bij mekaar in Hazewinkel, 
waar we contacten hadden met Ivo Van 

Aken, Marc Spaenjers en andere verantwoor-
delijken. Toen al wilden we de zaken meer 
centraliseren. We wilden een soort Papendal, 
het Nederlandse model met veel sporttakken 
op eenzelfde locatie.”

Wordt er in het handbal – en niet alleen in 

deze sport – niet te weinig aandacht be-

steed aan de nazorg bij (top)spelers?

“Een terechte opmerking. Het is evenwel een 
vraag bestemd voor de clubs. Hun eerste team 
blijft hun uithangbord, maar er gebeurt te wei-
nig met diegenen die afvallen of ermee stoppen 
om allerlei redenen. We moeten ze terug halen 
voor verantwoordelijke functies in het bestuur, in 
de club, misschien zelfs als scheidsrechter. Er 
wordt te veel sportief kwalitatief gedacht, terwijl 
andere waarden verloren gaan. De clubs moeten 
zich daar vragen over stellen.”

Is trainer/coach zijn geen eenzame bezig-

heid? 

“Ik kan alvast mogelijke kandidaten de raad ge-
ven: als je trainer of coach wordt om schouder-
klopjes te krijgen, begin er dan niet aan. Je moet 
er immers steeds 100% voor gaan. Wat ik ook 
beslis, ik moet beseffen dat het allemaal op mijn 

nek terecht komt. Je weet waaraan je begint, 
maar je weet nooit waar het eindigt. Ik ben in die 
veertig jaren slechts één keer bedankt: bij Initia. 
Datzelfde jaar ben ik nog naar Tongeren gegaan 
en we speelden er kampioen.”

Was een trainersjob wel altijd te combine-

ren met een gezinsleven? 

“Als je een goed trainer wil zijn, doe je dat voor 
100% en dat heeft inderdaad consequenties 
voor het privéleven. Mijn huwelijk is eraan ka-
pot gegaan, omdat ik toen te veel tijd in het 
handbal stak. Ook daaruit leer je: ik maak 
nu veel meer tijd vrij voor mijn kleinkinderen. 
Het is ook zo dat een trainer nooit laat zien 
aan de spelersgroep dat hij moe is of dat hij 
privé-problemen heeft. Dat zou eigenlijk ook 
moeten gelden voor de spelers.”

Heb je na al die jaren toch nog een droom? 

“Ik bezit al veel bekers en titels, maar ooit mijn 
kleinkinderen zien spelen, zou ik toch nog wil-
len  meemaken.”

Marcel Coppens

Als je trainer of
   coach wordt om 
schouderklopjes 
    te krijgen, begin
 er dan niet aan
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BvBFinals

BEKERFINALES IN HASSELT

De bekerfinale heeft iets. Dat is altijd zo geweest en zal altijd zo blijven. Het is 
doorgaans een erg geladen wedstrijd, vol emotie en dramatiek, een wedstrijd 
die altijd eindigt op vreugde en verdriet. In onze handbalgeschiedenis zijn er 
bekerfinales geweest die tot het collectieve geheugen behoren. Maar ook fina-
les die niemand zich nog herinnert. Het begon in 1967, maar wie kent die eerste 

bekerwinnaars nog?  Inter Herstal, Sparta Aalst, Mont-sur-Marchienne…   ééndagsvliegen 
zeg maar. De echte ‘bekerploegen’, de meervoudige finalisten, de recordjagers, die 
kwamen pas veel later. Initia Hasselt is zowel bij de mannen (10) als bij de vrouwen (12) 
absoluut recordhouder. Dit jaar kan Sporting Nelo (9) dat record evenaren, Fémina Visé 
(10) kan de Hasseltse meiden enkel bedreigen. 

Vele clubs verkiezen bekerwinst boven een 
kampioenstitel. De catharsis van die ene dag-
zege heeft bij sponsors en sympathisanten 
soms meer impact dan de lange weg naar de 
titel. De landstitel is als een grote ronde, de 
bekerfinale als een klassieker winnen …

Bij de vrouwen staan dit jaar Fémina Visé en 
Qubiq Bocholt tegenover elkaar. Een topfavo-
riet tegen een underdog. Voor Visé de 20ste 
finale, waarvan 10 gewonnen.  

‘We kunnen inderdaad bezwaarlijk ontkennen 
dat we favoriet zijn,’ aldus pechvogel Kristien 
Leonaers, die ernstig geblesseerd vanop de 
tribune moet toekijken. ‘Maar ik wil dat toch 
relativeren hoor. Elke wedstrijd moet gespeeld 
worden, zeker een bekermatch. Bovendien is 
Bocholt de laatste weken goed bezig. In de 
competitie hebben we in Bocholt slechts nipt 
gewonnen, op de valreep zeg maar. Dus dat 
kan een bijzonder spannende finale worden. 
Enkel jammer dat ik er niet bij ben…’

Voor de meiden van Bocholt is deze beker-
finale een première. T1 Pascal Grossi stapte 
dit seizoen van de Hasseltse heren over naar 
de Noord-Limburgse dames. Vanwaar die car-
rièreswitch ? ‘Ik had gewoon een nieuwe uit-
daging nodig. Ik heb bij de heren van Hasselt 
ontzettend veel geleerd als trainer en veel 

successen behaald, kam-

pioen, bekerwinnaar en zo meer. Maar er 
ontbrak iets, vond ik, er ontbrak een scha-
kel in die carrière als trainer. En dat heb 
ik gevonden bij de meiden van Bocholt.’ 

Pascal Grossi heeft met zijn meidengroep me-
teen een hit, maar beseft dat Bocholt van-
uit een underdogpositie start. ‘We zijn niet te 
beroerd om dat te bekennen. Visé is gewoon 
favoriet, nogal uitgesproken zelfs, maar een 
bekerfinale blijft een bekerfinale hé. Je weet 
nooit wat zo één wedstrijd brengt. Visé een off-
day? En wij overtreffen ons? In de competitie 
hebben we ginder afgetekend, maar thuis met 
slechts één doelpunt verloren. Bovendien is 
onze vormcurve de laatste matchen aanzien-
lijk gestegen. Allemaal argumenten voor de 
groep om er in te geloven. Die zeer specifie-
ke sfeer van een bekerfinale kan ons vleugels 
geven. Onze troeven ? Een zeer sterke tegen-
aanval, onze backs die almaar beter shotten, 
goede afwerking vanop de hoeken en vooral 
een betrouwbaar sluitstuk in doel. Nee, af-
schrijven moet je die meiden van Bocholt niet. 
Het is onze eerste finale in de clubgeschie-
denis en we willen er een hoogtepunt van ma-
ken.’ 

Nelo: kater wegspoelen
In Neerpelt is men er nog niet goed van: het 
ambitieuze Sporting Nelo zag de zo begeerde 
BeNe League aan zich voorbijgaan. De ont-

goocheling was bijzonder zwaar…

‘Dat is een understatement. Die nederlaag 
sloeg gewoon in als een bom, bij bestuur, 
spelers en supporters,’ jammert teamkapitein 
Serge Spooren. ‘Ikzelf speel 14 jaar voor Neer-
pelt, ik ben een écht jeugdproduct, en het was 
mijn verantwoordelijkheid en streefdoel om de 
ploeg op een hoger niveau te tillen. Dat mis-
lopen is gewoon een catastrofe voor de club. 
Ons hele seizoen stond in het teken van de 
BeNe League. Die topcompetitie bereiken was 
gewoon een must. Dat mislopen doet dubbel 
pijn omdat een club als Merksem niet echt een 
jeugdwerking heeft zoals wij. Olse heeft voor-
al financieel een extra inspanning geleverd en 
spelers aangetrokken. Ethisch misschien fout, 
maar ze zitten wél in de BeNe League hé. En 

dat smaakt bitter. Wij hebben zeven spelers 
in de kern die in de club zijn opgeleid…’ Nelo 
speelt voor de 16de keer de bekerfinale en won 
er in het verleden negen. De halve finale werd 
een heuse thriller. Pas in de verlengingen trok-
ken de Noord-Limburgers het laken naar zich 
toe. Een pleister op de pijnlijke wonde ?

‘Een lichte compensatie, zou ik zeggen. Het is 
lang geleden dat we de finale gespeeld heb-
ben, de laatste zege dateert al van 2006. Dus 
als groep kijken we er reikhalzend naar uit. Het 
is voor iedereen een enorme uitdaging. We 
hadden natuurlijk liever de BeNe League ge-
haald, maar nu gaan we voluit voor de beker. 
De winst tegen Hasselt heeft ons toch vertrou-
wen gegeven. Buiten Polfliet heeft nog nie-
mand een grote prijs gewonnen. 

FÉMINA VISÉ EN CALLANT TONGEREN FAVORIET, 
QUBIC BOCHOLT EN SPORTING NELO OUTSIDER
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BvBFinals
De honger is dus enorm. Nelo ambieert een 
topclub te zijn en een topclub pakt prijzen… 

Onze kansen ?  Ik denk 60-40 voor Tongeren. 
Wij spelen barrages en hebben dus meer rust 
dan Tongeren. Maar de Eburonen hebben meer 
ervaring in huis. Hasselt hebben we in de hal-
ve finale misschien kunnen verrassen. Tong-
eren zal zich echter niet laten verschalken, 
Jos Schouterden zal zijn tactisch plannetje wel 
klaar hebben…’

Tongeren: eindelijk compleet
Jos Schouterden won als clubtrainer 12 bekers 
en is daar terecht trots op. Op 2 april staat hij 
voor zijn 17de finale. Zijn meeste overwin-
ningen behaalde hij met de dames van Initia 
(7). Met de heren van Neerpelt won hij twee 
finales en met die van Tongeren drie. ‘Kortom, 
ik weet wat winnen is, maar evenzeer wat ver-
liezen betekent,’ aldus de Hasselaar. 

In de BeNe League kon Callant Tongeren geen  
potten breken: is deze bekerfinale dan een 
troostprijs ?

BvB Finals

‘Helemaal niet,’ lacht Jos Schouterden. ‘Een troostprijs noem ik 
vice-kampioen worden, de bekerfinale of de Final 4 verliezen. De 
beker winnen is een hoofdprijs, net zoals de landstitel of de BeNe 
League. Dit seizoen hadden wij ons tot doel gesteld voor de drie 
prijzen te gaan. Helaas bleek al gauw dat de BeNe League on-
realistisch was als streefdoel, omdat we tot in januari met gekwets-
ten zaten. Ondanks die blessurelast hebben we toch een verdien-
stelijke BeNe League gespeeld. We hadden zelfs best de Final 4 
kunnen halen. We hebben gepresteerd voor wat we waard zijn, 
helaas bleek dat onvoldoende… 

Er blijven dus twee doelstellingen over, bekerfinale en titel, en die 
eerste hebben we beet. Waarbij ik besef dat we de beker alleen 
maar kunnen verliezen. Want iedereen beschouwt het als vanzelf-
sprekend dat wij zullen winnen. Wij zijn de gedoodverfde favoriet, 
voor de buitenwereld, de pers en het publiek. Maar ik denk er an-
ders over. Hasselt was ook de gedoodverfde favoriet hé ? Wel, 
hun nederlaag in de halve finale is voor mij een serieus signaal 
dat we alert moeten zijn, dat winst niet zomaar vanzelfsprekend 
is. Onder geen enkel beding mogen we Nelo onderschatten. Die 
jongens zullen supergemotiveerd zijn na wat ze over zich heen 
hebben gekregen de laatste weken. Bovendien heeft Nelo geen 
titelstress, ze moeten zich enkel bekommeren om de barrages die 
ze probleemloos kunnen domineren. Nelo kan de bekerfinale dus 
in alle rust voorbereiden en zal fris zijn, zowel fysiek als mentaal. 
Tongeren weze verwittigd, we staan tegenover een tegenstander 
die wil pieken. Ik hoop dat de groep volwassen genoeg zal zijn om 
zich extra op te laden voor die finale.’ 

Callant Tongeren draait pas sinds enkele weken op volle toeren. 
Met andere woorden: de geblesseerden zijn topfit, kunnen op-

nieuw trainen en spelen, en moeten niét meer revalideren. Een opluchting na die resem pech…

Jos Schouterden: ‘Absoluut, we zijn pas enkele weken op volle capaciteit beginnen trainen. Tegen 
Sasja, onze eerste play-offwedstrijd, is geen enkele speler tot het uiterste moeten gaan. Ik heb 
volop kunnen wisselen, op elke positie, zonder kwaliteitsverlies. Wat gedurende vijf maanden on-
mogelijk bleek. Devisch, Glesner en Dhanis zijn terug en meteen op niveau, dat verheugt mij. Dus 
naar de bekerfinale toe zijn wij compleet, en op volle sterkte. En dat bevordert het vertrouwen. 
Onze halve finale was al overtuigend, de ganse groep had een enorme honger om te winnen. Die 
mentaliteit wil ik ook in de finale zien…’

Cois Van Aelst
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EHF CHALLENGE CUP

SASJA legde een schitterend Europees 
parcours af. Eerst tweemaal winst tegen 
het Macedonische Prolet 62 in de derde 
ronde. Daarna winst in de ‘Last 16’ tegen 
het Griekse Poseidon Loutrakiou (23-24) 

en na een beklijvende thriller gelijkspel (22-22) in 
de return. In de slotminuut (20-22 voor de Grieken) 
scoorde topschutter Kevin Jacobs (8) uit de rebound 
van zijn gestopte strafworp 21-22, maar kwam daarbij 
bijzonder ongelukkig neer. ‘De Joppe’ werd met een 
zware elleboogblessure afgevoerd en ’s avonds nog    
geopereerd. In een bewogen slot scoorde Nemanja 
Kostic (5) na een beresterke tweede helft de gelijkma-
ker.  mijns inziens dankzij de Europabeker en ook wel 
de Belgische bekermatchen…’

SASJA bEREIKT VOOR HET EERST 
KwARTfINALE EUROPESE bEKER

De ontlading bij Sasja was enorm. De Hobokenaars 
hadden immers een pechseizoen achter de rug en 
konden in de BeNe-league nooit een rol van be-
tekenis spelen. ‘Vind je dat? De BeNe-league was 
voor mij wél een succes,’ verbaast Alex Jacobs, ‘Als 
je tien spelers ziet vertrekken en die vacatures moet 
opvullen met onervaren jongeren, dan hebben wij al 
bij al een sterk parcours afgelegd. Gelukkig kwam in 
extremis de Portugees Sergio Rola toe, een serieuze 
aanwinst. De start van de BeNe-league was dus om 
begrijpelijke redenen erg matig. Jonge spelers inte-
greren, gebrek aan ervaring, bovendien enkele ge-
blesseerden, de tegenslag was compleet. Iedereen 
verwachtte een lijdensweg voor Sasja, en toch heb-
ben we bij momenten nog sterk gepresteerd. We had-
den zelfs meer punten kunnen halen mits wat meeval 
in cruciale wedstrijden. Maar ik stel me nog steeds 
de vraag: welke club kan de exodus van een com-
plete basisploeg opvangen ? En dat voor de tweede 
keer hé, in 2009 is net hetzelfde gebeurd. Het is enkel 
dankzij de aanvoer vanuit onze ploeg in eerste natio-
naal dat we dat verlies konden compenseren. In de 

‘Deze avond moet een hoogtepunt in de club-
geschiedenis zijn. Helaas is het een feest in mineur 
geworden. Tegenslag blijft ons dit seizoen achter-
volgen…’, jammerde coach Alex Jacobs nadat Sas-
ja zich had geplaatst voor de kwartfinale van de 
EHF Challenge Cup. De Hobokense T1 alludeerde 
daarmee op enerzijds de historische kwalificatie 
voor een Europese beker, anderzijds op de zware 
blessure die zijn zoon Kevin in de slotminuut op-
liep. Vreugde en verdriet in een laaiende sporthal 
Sorghvliedt…

bekerwedstrijd tegen Tongeren valt Luka Groff 
geblesseerd uit, op een moment dat we riant 
voor stonden. Ja, dan heb je een probleem hé… 
Het belangrijkste pluspunt dit seizoen is onze 
mentale weerbaarheid gebleken. Voortdurend 
laatste staan in de BeNe-league, en toch zijn 
die jonge gasten blijven knokken. En dat is
mijns inziens dankzij de Europabeker en ook 
wel de Belgische bekermatchen…’

Dukla Praag: zware loting

Alex Jacobs is in zijn rijkgevulde handbalcar-
rière altijd een pleitbezorger voor Europees  
handbal geweest. Als speler nam hij diverse 
keren deel aan de Europabeker, als trainer 
pleitte hij altijd voor deelname. Ook al zijn de 
kosten groot en de kwalificatiekansen klein. De 
historische kwalificatie voor de kwartfinale van 
de EHF Challenge Cup is dan ook een persoon-
lijke genoegdoening. 

‘Helaas was de blessure van Kevin een ser-
ieuze domper op de vreugde,’ geeft Alex Jacobs 
toe. ‘Kevin wordt 33, is stilaan fin de carrière, 
en is nu opnieuw zes maanden out. Dat bete-
kent geen kwartfinale voor hem, maar ook geen 
play-offs. Hoe moeten we dat weeral opvang-
en? Anderzijds is het zo dat de jonge garde een 
buitenkans krijgt. Ze kunnen zich eens écht be-
wijzen…’

Intussen kent Sasja ook de volgende tegen-
stander in de kwartfinale van de EHF Challenge 
Cup: het gerenommeerde Dukla Praag, een 

Tsjechische traditieclub met rijk verleden.
‘Zware loting? We hadden niet anders ver-
wacht,’ besluit Alex Jacobs. ‘In deze fase van 
de Europabeker zijn er geen makkelijke ploe-
gen meer. Dukla heeft Visé uitgeschakeld, en 
hun coach Pecca Dosen heeft me meteen na 
de loting gezegd dat we in onze kansen moet-
en geloven. Dat zeg ik ook altijd, een wed-
strijd moet gespeeld worden. We beschouw-
en Dukla Praag als een affiche, een Europese 
topclub, een ploeg die je moet gezien hebben. 
We spelen eerst thuis, dus promotioneel is dat 
een voordeel. Maar we beseffen dat Dukla een 
profteam is, weliswaar een jonge ploeg, maar 
wellicht toch te hoog gegrepen voor ons. Maar 
ongetwijfeld een ervaring van onschatbare 
waarde. Daar worden de jongens enkel beter 
van. Akkoord, financieel is het voor de club een 
enorme opoffering. Maar sportief loont dat. We 
willen onze huid duur verkopen… 

Kijk, ik denk nooit dat ik voor handbal had ge-
kozen zonder dat vooruitzicht van deelname 
aan de Europabeker. Mijn doelstelling is ook 
altijd geweest in de nationale ploeg spelen. 
Vandaar dat ik anno 2016 nog steeds pleit voor 
trainingsarbeid, voor zes keer per week trainen 
om resultaat te halen. Anders kun je ons hand-
bal nooit op een hoger echelon brengen. Als 
men dat niet begrijpt zal het Belgische handbal 
altijd ter plekke trappelen…’

Cois Van Aelst  

  “ALS JE TIEN SPELERS zIET VERTREKKEN EN DIE   
        VACATURES MOET OPVULLEN 
                 MET ONERVAREN JONGEREN, 
DAN HEbbEN wIJ AL bIJ AL EEN STERK PARCOURS    
        AfGELEGD.”
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Initia Hasselt heeft een eerste grote prijs beet. De Hasselaren wonnen met 34-35 de finale 
van de BeNe League tegen de gedoodverfde favoriet OCI Lions. Hasselt moest twee keer 
overwerken. Eerst in de halve finale tegen Targos Bevo, daags nadien tegen de Lions. Lu-
ttele seconden voor tijd gaf ‘man van de match’ Tom Robyns de thuisploeg de doodsteek. 
Voor de Lions een eerste nederlaag, voor de Hasselaren een stuntzege… 

‘Een stuntzege zou ik het zeker niet noemen. Het is een mooie zege, een moeilijke zege, maar wél 
het resultaat van een collectief sterke prestatie,’ lachte teammanager Bram Dewit na affluiten. ‘We 
steken het niet onder stoelen of banken dat de Lions torenhoog favoriet waren. Maar het een stunt 
noemen zou onze jongens onrecht aandoen. Kijk, als je de hele competitie bekijkt, van september 
tot februari, dan hebben de Lions misschien gedomineerd. Qua regelmaat verdienden zij wel de 
titel. Maar Initia stond sterk in de Final Four. Onze jongens hebben 
qua vorm gepiekt op het juiste mo- ment. En dat is het aantrekkelijke 
van het concept BeNe League: het is en blijft een competitie op 
het scherp van de snee. Onze jon- gens hebben twee keer verleng-
ingen afgedwongen. Om te begin- nen fysiek een zware belasting. 
Twee topwedstrijden in hetzelfde weekend, faut le faire… Maar het 
zegt ook iets over de mentaliteit in deze groep. Nooit opgeven, er 
constant voor blijven gaan, dat typeert een mentaal sterke groep. 

HUBO INITIA HASSELT
WINT IN HET HOL VAN DE LEEUW

BENE LEAGUE

HET DREAMTEAM

Doel 
Bart Ravensberger (Bevo)

Linkerhoek
Damian Kedziora (Bocholt)

Linkeropbouwer
Jorn Smits (Volendam)

cirkel
Ivo Steins (Lions)

Middenopbouw
Tom Robyns (Hasselt)

Rechteropbouw
Kaj Smits (Lions)

Rechterhoek
Bart Köhlen (Hasselt)

Refs
William Heijmans & 

Rick Wolbertus.
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TEVREDEN GEVOEL
Stan Backus heeft er zijn eerste seizoen als voorzitter 
van de BeNe League opzitten. Hoe geslaagd is deze 

tweede volwaardige editie ?

‘Zéér geslaagd. Aanvankelijk rezen er enkele twijfels, maar na 
het finaleweekend hoor je enkel positieve geluiden en is het geloof 

in deze formule nog toegenomen. Niet enkel qua organisatie, maar 
vooral de ontwikkeling van de spelers en tevens van de nationale ploegen is uitermate positief. De 
Final Four was nagelbijten, van zo’n afloop kun je alleen maar dromen. Twee keer verlengingen, 
handbal op zeer hoog niveau, spektakel en emotie, vreugde en verdriet, en op het einde van de rit 
iedereen tevreden: spelers, pers en publiek. Daar was het tenslotte om te doen bij de oprichting 
van de BeNe League: meer ploegen aan elkaar gewaagd, spelers en coaches moeten continu 
alert zijn…

Publieke belangstelling kan beter, zegt men dat ? Ach, zo zie ik het niet hoor. Kijk, de clubs 
moeten uiteraard zélf een inspanning leveren om hun tribunes vol te krijgen. En misschien falen 
sommige ploegen daar in. Maar als je dan weer de Final Four bekijkt, dan zitten we toch wel goed 
hoor. Een afgeladen Topsporthal Fitland en dat tijdens het carnaval in Limburg. Dat zegt toch veel 
over de publieke belangstelling. Enkele jaren geleden zaten in Luxemburg amper twintig kijkers 
op de tribune. Volgend jaar overwegen we zelfs een hal in te huren met een grotere capaciteit.’  

Volgend seizoen start de Belgisch-Nederlandse competitie met 12 teams. Is de 
BeNe League nu volwassen? Stan Backus:  ‘Ik denk dat deze competitie al langer volwassen 
is. Sommigen wilden enkel wat sneller of langzamer evolueren. Deze uitbreiding is een logische 

stap in het groeiproces. De ploegen die er bij komen moeten nu bewijzen dat ze er werkelijk ook 
bij horen, maar ik denk dat de competitie er zeker nog beter op wordt. Voor België maken Olse 

Merksem en Visé, hun entree, in Nederland wordt nog strijd geleverd voor de twee plaatsen.’

Want twee keer in extremis verlengingen afdwingen, telkens een achterstand wegwerken en finaal 
nog de inzet tonen om te winnen, dat vereist karakter.’ 

Elf minuten voor tijd stond Hasselt 27-22 in het krijt. Geen mens die geld durfde inzetten 
op een Belgische zege. En dan… Bram Dewit:  ‘Dan blijkt plots dat bepaalde spelers opstaan en 
zich manifesteren als leider of als matchwinnaar. In de eerste plaats Tom Robyns, maar ook Simon 
Ooms en doelman Brecht Van Brabant. Akkoord, er was ook geluk bij, maar onze ervaring en vech-
tersmentaliteit hebben uiteindelijk toch over de eindzege beslist…

Tom Robyns de man van de Final Four? Absoluut ! Enerzijds als topscorer, anderzijds als patron 
van het team. Spelverdeler, lijnen uitzetten, combinaties bedenken, de jongens motiveren als het 
even moeizaam gaat…, hij was de dirigent van een schitterend orkest.’ 

Bram Dewit was enkele jaren prof in Frankrijk en begon dit seizoen als clubmanager bij 
HUBO Initia Hasselt. Hoe hij met zijn rijke ervaring tegen de BeNe League aankijkt?  Bram 
Dewit: ‘Heel positief. De spelers worden er alleszins beter van. Ik heb echter niet de indruk dat 
de BeNe League al het niveau haalt van de Franse tweede klasse. Toch zeker niet van de top 

6 in die reeks. Maar het gaat vooruit, het niveau wordt almaar beter. En 
vooral: de spanning in de wedstrijden is sterk. De Final Four was 

geniéten. Nauwelijks verschil in de eindscores, spanning alom. 
Ploegen die Europees spelen halen een hoger niveau, ook de 

nationale ploeg vaart er wel bij. Helaas krijgt deze competitie 
nog niet de aandacht die ze verdient, noch van het publiek, 
noch van de pers.’  

Cois Van Aelst
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De handbalprofessor laat iedere editie even zijn licht schijnen op een van de vele as-   
pecten van het handbalspel of van de handbaltraining. In deze eerste editie wil de hand-
balprofessor het even hebben over Mini-handbal, de belangrijke eerste spelvorm waar-
langs iedereen best passeert, zowel de jongere als zelfs de oudere beginner. 

DE HANDBALPROFESSOR

                  Nochtans willen spelers, ouders en trainers vaak snel aan competitie op een groot 
veld beginnen, maar dit is vaak geen goed idee! Geef kinderen de tijd om zich de basis-
vaardigheden van het handbalspel eigen te maken… En hen vooral te laten genieten !

Mini-handbal is een vorm van handbal, speciaal ontwikkeld voor de jongere leeftijdscate-
gorieën, om het handbalspel te introduceren. Het speelveld heeft ongeveer de grootte van 
een basketbalveld. Het handbaldoel wordt verlaagd tot ongeveer 1m70. Het doelgebied 
wordt afgebakend met een cirkel of rechte lijn op ongeveer 5 m afstand. Er wordt 3+1 tegen 
3+1 gespeeld of 4+1 tegen 4+1. Er is zeker nog geen sprake van competitie! Bij voorkeur 
worden soft- of streethandballen gebruikt. Bij gevorderde spelertjes kunnen ook minihandbal-
len (maat 00) worden gebruikt zodat ook de dribbelvaardigheid kan geoefend worden in 
wedstrijd. De basisspelregels worden aan de kinderen al spelenderwijs aangeleerd en toe-
gepast. Het is belangrijk dat de kinderen continu worden bijgestuurd zodat zij maximaal kun-
nen leren. Spelplezier staat centraal!

MINI-HANDBAL: EEN SPEL EN EEN FILOSOFIE !

Mini-handbal is een ideale manier om de tactische basisvaardigheden aan te le-
ren en elk kind betrokkenheid in het spel te geven! Er zijn meer balcontacten voor 
alle spelers, meer aanvalsacties, betere balcontrole, meer werpkansen, meer doel-
punten en dus ook meer succesbeleving en leerervaring! Kinderen worden gecon-
fronteerd met een minder complexe situatie, wat het samenspel bevordert. Ook bij 
oudere beginnende spelers is mini-handbal een goede manier om het handbalspel 
aan te leren. Stap zeker niet te snel over naar handbal op een groot terrein en in 

competitieverband! 

Tijdens de wedstrijdjes Mini-handbal is het belangrijk de kinderen vrij te laten spelen. Cre-
atief en vrij spelen moet absolute prioriteit krijgen. De kinderen zullen automatisch enkele 
algemene offensieve/defensieve principes aanleren, zonder dat deze de creativiteit beperk-
en. Dit wil evenwel niet zeggen dat er zonder tactische richtlijnen wordt gespeeld. Zo is het 
bijvoorbeeld belangrijk dat er zo offensief mogelijk verdedigd  wordt om in balbezit te gerak-
en, in een eerste fase best d.m.v. mandekking over het hele veld. De spelertjes verdedigen 
vanaf het moment dat de bal verloren is. De omschakeling tussen aanval en verdediging is 
dus onmiddellijk. De verdediger leert daarbij in eerste instantie tussen zijn aanvaller en het 
eigen doel te blijven, ook als de aanvaller geen bal heeft. Vanuit deze positie tracht de speler 
in balbezit te komen. Dat moet steeds de betrachting zijn. De trainer leert de spelers aan om 
in iedere situatie de bal aan te vallen bv.: wanneer de tegenstrever dribbelt, wilt pass geven, 
stilstaat en de vrije man zoekt. In een latere fase tracht hij de pass naar zijn man te onder-
scheppen. M.a.w. de aanvaller wordt continu onder druk gezet. Het veroveren van de bal pro-
beert de speler te bereiken zonder het maken van een fout. Er wordt geen lichaamscontact 
toegelaten, dit start pas in de JM12 categorie. Vanuit deze verdedigende basisvaardigheden 
kan de trainer nadien verder werken. 

Aanvallend dienen de aanvallers in eerste instantie de ruimte te leren gebruiken, niet op 1 lijn 
te spelen maar ook de diepte te benutten en vooral doelgericht te kijken. Ze moeten leren de 
vrije medespelers aan te spelen en natuurlijk ook zonder bal zichzelf doelgericht vrij te lopen 
om aanspeelbaar te zijn. De eerste basistechnieken, doelen, passen, vangen en dribbelen 
vragen al heel wat aandacht. Belangrijk voor dit alles  is de ontwikkeling van de waarnemings 
en oriënteringsvaardigheid. De keeper mag niet over de middellijn komen. Vaak wordt dit 
als hulpmiddel ingeroepen als de aanvallers niet voldoende aanspeelbaar zijn. Bij een extra 
keeper in aanval is het evenwel niet stimulerend voor de verdedigers die mandekking toe-
passen om dit vol te houden. Het is beter om de aanvallers te leren vrijlopen. De keeper mag 
wel als aanspeelpunt fungeren op zijn terreinhelft.
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l a d i e s c o r n e r

BONDSCOACH LINDE PANIS
‘DEZE GROEP VERLANGT NAAR MEER…’bELGIUM

       LADIES
Het is lang stil geweest rond de 
nationale damesploeg. Té lang. 
Insiders schreeuwden al langer 
hun ongenoegen uit over het ter 
ziele gaan van onze damesse-
lectie. Onder meer Xenia Smits 
smeekte vanuit haar opleidings-
club in Duitsland om aandacht 
voor een nationale selectie. 
‘Talent genoeg in België, maar 
er gebeurt niks mee,’ jammerde 
ze enkele jaren geleden. En in 
eigen land bleken steeds meer 
talentvolle meiden vragende 
partij voor een team in Belgische 
kleuren. Dit jaar scheen er ein-
delijk licht in de tunnel. De Bel-
gium Ladies namen een herstart 
onder leiding van bondscoach 

Linde Panis. 

‘Het is wel zo dat we altijd zijn 
blijven werken met talentrijke 
jeugd,’ nuanceert Linde Panis. 
‘De groep die nu de nationale 
damesselectie vormt heeft de 
voorbije jaren wel geregeld 
deelgenomen aan jeugd-
tornooien. Weliswaar met 
beperkte middelen, maar wel 
met veel enthousiasme en 
motivatie. Twee jaar geleden 
waren we met die selectie 
op de Challenge Trophy en 
daar is eigenlijk het embryo 
verwekt van onze huidige na-
tionale damesploeg. Er waren 
aanvankelijk wat vooroor-
delen, niet iedereen was die 
herstart genegen. Een vaak 
gehoorde kritiek was dat de 
damesclubs te weinig inves-
teren in trainingsarbeid. Maar 
er was wel die supergemo-
tiveerde groep jonge talenten, 
meisjes die er rotsvast in ge-

loofden, die er wél 100% voor 
wilden gaan. De argumenten 
van technisch directeur Guy 
Petitgirard zijn finaal door-
slaggevend geweest om het 
project een kans te geven. 
Want die gelooft steevast in 
een nationale damesploeg. 
Hij heeft de laatste criticasters 
de mond gesnoerd.’

Het gaat de goede weg op 
met het vrouwenhandbal in 
ons land.  De laatste jaren 
werd behoorlijk wat vooruit-
gang geboekt. Bewijs daar-
van die revival van de natio-
nale selectie. Maar toch blijft 
er ook kritiek. De clubs zou-
den te weinig investeren in 
hun meisjes. De  damesploeg-
en zouden te weinig trainen. 
Linde Panis slaat en zalft.

‘De meeste clubs leveren goed werk. Maar het 
kan natuurlijk altijd béter. Persoonlijk vraag 
ik meer aandacht voor krachttraining. Om het 
niveau te verhogen is extra kracht- en fysieke 
training een must. Dat hebben we ook ervaren 
op de Challenge Trophy. Technisch konden wij 
goed mee, waren we zelfs bij de betere ploegen. 
Maar we kwamen kracht te kort. En daar moet-
en de clubs in investeren. Bij de mannen is dat 

probleem al van de baan. Die clubs hebben het 
intussen wel begrepen. Als we met de dames 
ooit kwalificatiewedstrijden willen spelen, dan 
moeten wij ook die stap zetten. Anders wordt de 
achterstand almaar groter, en worden we weg-
gespeeld. Ik wil toch één club noemen die het 
goede voorbeeld geeft: Waasmunster. Conny 
Schepers heeft daar krachttraining ingevoerd. 
Marlies Verschuuren is niet voor niks speelster 

van het jaar. Zij was een heel tenger meisje 
en staat er nu veel steviger. Dat is maar één 
positief voorbeeld. Het is hard werken in dat 
krachthonk, maar het loont.‘

Positieve start

De eerste resultaten van de wedergeboorte 
van de nationale damesploeg zijn positief. 

In de herfstvakantie werd de selectie bijeen 
geroepen. Speelsters tot 23 jaar, aangevuld 
met enkele oudere, ervaren meiden die nog 
ambitie toonden en een meerwaarde bete-
kenden voor de ploeg. Na enkele centrale 
trainingen volgde de première in Kortrijk te-
gen een Noord-Franse club. Meteen een 
schot in de roos. Wie nog niet overtuigd was 
van het welslagen van de missie, mocht na 

Jos Schouterden over 
Kristien Leonaers

“Een onnoemelijk zware 
blessure, die niet te verklaren 
was. Hopelijk kan Kristien ooit 

opnieuw handballen. Helaas ook 
meteen een voorbeeld om de 

sport te relativeren.”

Jos Schouterden over de nationale vrouwenploeg

Jos was ook jaren bondscoach van de nationale vrouwen-
ploeg. Ziet hij de vernieuwde nationale ploeg hoge toppen 

scheren?
“Ik wil daarin geloven op voorwaarde dat de damesclubs 
even hard willen werken als de mannenteams, maar dat is 
helaas (nog) niet het geval. Komen ze daar toch toe, dan 
zal de nationale vrouwenploeg zelfs de mannen overklas-
sen op Europees gebied, zelfs als het budget slecht één 
vierde bedraagt van het mannenbudget. Het zal ech-
ter duidelijk zijn dat je geen goede nationale ploeg 
kan vormen zonder een goede onderbouw vanuit 

de clubs.”
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die eerste overwinning de bezwaren vergeten. Er stond een solide 
ploeg, die attractief en snel handbal bracht, en vanuit een collectief 
sterke defensie opereerde. Enkel fysiek en qua kracht ontbrak er 
iets. Nadien volgden nog wedstrijden tegen Jong Jong Oranje (de 
Nederlandse -18) en Jong Oranje (junioren), als sluitstuk van een 
stage in het Nederlandse Panningen. Tegen Jong Oranje werd ver-
loren, de enige nederlaag totnogtoe. 

‘Dat Nederlandse luik van onze voorbereiding was bijzonder leerrijk, 
een zeer positieve ervaring,’ vervolgt Linde Panis. ‘Eigenlijk was het 
de bevestiging, de verantwoording van het project. We hebben het 
eerste deel van ons programma opnieuw afgesloten met winst tegen 
een Franse ploeg in Kortrijk, jammer genoeg ook met een zware 
blessure voor Kristien Leonaers. Zij is een van de sterkhouders, 
zowel voor haar club Visé als voor de nationale ploeg, en ze zat echt 
opnieuw in topvorm.

Of dit de sterkste nationale selectie is ? Absoluut! Ach, er zijn enkele 
speelsters die er wellicht nog bij horen, maar die omwille van gebrek 
aan ambitie of andere redenen er niet bij zijn. Uiteraard is het ook 
jammer dat we een supertalent als Xenia Smits moesten afstaan 
aan Duitsland. Anderzijds is zij ondanks haar carrière in het buiten-
land toch altijd een rolmodel voor onze speelsters gebleven. Xenia 
sluit zich ook niet af van haar roots. Ze heeft gekozen voor topsport, 
waar wij helemaal nog niet klaar voor zijn. Maar ze is een mo-
rele steun voor ons. Ze motiveert ook andere talenten op weg naar 
een buitenlands avontuur. Momenteel hebben we toch een drietal 
meisjes in de nationale selectie die in een buitenlandse competitie 
spelen. En er zullen er nog volgen.’

Doelstellingen

‘Waar we naartoe willen met de nationale selectie ? Onze ambitie is 
vanop termijn verder te groeien. Akkoord, dat is vrij vaag als objec-
tief, maar we willen stap voor stap evolueren. We hebben ook maar 
een beperkt budget. Ik zou graag internationale tornooien spelen 
met landen op ons niveau of net hoger, en op langere termijn deel-
nemen aan een echt kwalificatietornooi. Het heeft geen zin om tegen 
Denemarken te spelen. Dat werkt enkel maar ontmoedigend. Boven-
dien, en ik herhaal dat, zou ik het erg appreciëren als de meiden zelf 
het initiatief zouden nemen om met hun club te investeren in kracht-
training. Nu al help ik enkele meisjes met hun krachtprogramma, 
maar iederéén moet er aan meewerken.

Onze sterke punten ? Ongetwijfeld onze snelheid. We trainen ook 
veel op anticiperen, op verdediging, op de tegenaanval. Schotkracht 
en power ontbreken nog te zeer, dus moeten we het hebben van 
beweeglijkheid, snelheid en techniek, en van offensief verdedigen. 
Ook wel van onze creativiteit.  Daar werken we extra op. Altijd, en 
ik blijf dat herhalen, met de ons beperkte financiële middelen hé. 
De nationale damesselectie zit mee in dat globaal plan rond de 
nationale ploegen. Een plan waar hard wordt aan gewerkt door de 
verantwoordelijke beleidsmensen. Momenteel is er voor de dames 
niet echt veel budget, we moeten de tering naar de nering zetten 
en zo economisch mogelijk omgaan met stages en oefenmatchen. 
Laat ons het zo stellen: ik hoop dat de Red Wolves slagen in hun 
ambitieuze opzet, dan profiteren de dames haast automatisch van 
die positieve flow.’

Nederland speelde de finale op het EK tegen Noorwegen. 
Oranje als grote voorbeeld ? 

Linde Panis:  ‘Veel te hoog gegrepen. Oranje is een lang verhaal, 
begonnen met de Meiden met een Missie van Bert Bouwer. Neder-
land heeft een competitie op  hoog niveau. Bovendien spelen heel 
veel meisjes van Oranje in buitenlandse topcompetities. Oranje 
wordt ondersteund door een ruim en ambitieus project. Als je ziet 
wat die meiden ter beschikking hebben in Papendal, het nationale 
trainingscentrum, dat is gewoon ongelooflijk. Kunnen wij enkel van 
dromen. Dat begint met een pool van talenten die wij niet hebben. 
Daarbij: professionele begeleiding, ook qua verzorging en voeding. 
Die EK-finale is het resultaat van een verregaande mentaliteits-
wijziging, een proces van jaren. En dan is het toch zo verdomd jam-
mer dat onze Topsportschool werd afgebouwd. Want daarin zit de 
kiem van de huidige nationale damesselectie.
 
Intussen moeten wij verder roeien met de riemen die we hebben. 
In de nabije toekomst hebben we een stage in de paasvakantie. 
In juni spelen we tegen de Franse juniorenselectie. Naar volgend 
jaar toe zijn we opnieuw uitgenodigd voor de stage in Nederland. 
Maar ik had er toch graag een echt tornooi bij gehad en in die op-
tiek worden momenteel contacten gelegd met landen die qua niveau 
vergelijkbaar zijn. Er zijn ook veel jonge talenten op komst, meisjes 
die we op dit moment nog onvoldoende kunnen bieden. Als we met 
het dameshandbal vooruit willen moeten we dat met zijn allen doen, 
met de federatie maar ook met de clubs. Ambitie durven tonen, extra 
trainingsarbeid creëren, werkingsmiddelen zoeken, en zeker onze 
jeugd niet vergeten. Onze pool moet breder worden in de toekomst.’        

De Belgium Ladies …

Jilly Achten, Sofie Geutjes en Iris Peeters 
Qubic Achilles Bocholt

Sinne Bes 
DHW Antwerpen

Fien Boons, Kristien Leonaers, Sara Marteleur, Monia Masrouki, 
Vera Mennicken en Maureen Racz 

Fémina Visé
Elise Dessauvage, Carmen Lips, en Julie Roete 

DHT Middelkerke-Izegem
Julie Ketels, Stefanie Van den Abeele, Clara en 

Marlies Verschuuren
 DHC Waasmunster

Edel Robyns en Michelle Smekens 
Hubo Initia Hasselt

Nele Antonissen 
V&L Geleen, NL
Andrea Mertens 
Oldenburg, DUI

Dagmar Nelissen 
FC Köln, DUI

Staf 
Linde Panis, Veerle Permentier, Marijn Peters, 

Laurens Van Geneugden, Giannoula Tsakitzidis, 
Valérie Bruninx, Stephanie Smet
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Hey,  wij zijn Mikey en Spikey en wij zijn helemaal nieuw in dit soms wel regenachtige 
land.  Wij zijn hier terecht gekomen door Lisse, een meisje met een lief snoetje en een 
brilletje op haar neusje. Zij is de dochter van een mijnheer die sinds kort bij de Vlaamse 

Handbalvereniging werkt. Handbal????  Ja, handbal! Gek hè! 
 

Spikey is de grootste van ons twee. Hij is best wel grappig hoor. Je herkent hem ook aan 
de grote S op zijn buik. Ikke, Mikey, ben dan weer iets kleiner, heb een M op mijn buikje 

en draag altijd een kerstmuts! Neen, die gaat er nooit af.
 

In onze wereld kennen ze helemaal geen sport maar wij vinden het best aardig. Al-
leen snappen wij het spelletje nog niet zo goed. Onze handjes zijn eerder klein, onze 
modieuze hoorns zijn dan weer groot … en scherp en daar kunnen de ballen blijkbaar 
niet tegen. Toen we op een dag naar een wedstrijd gingen kijken wou Spikey een bal 
opvangen. Maar dat was geen al te best idee. Hij had de bal dan wel gevangen, maar 
die was meteen zo lek als een zeef. Dat was een goede les, volgende keer mogen we 
dat niet meer doen. Ik hoop dat ik het toch een beetje heb kunnen goed maken met mijn 

vlagje van de VHV.
 

Wij hopen hier nog veel handbal avonturen te beleven. Tot de volgende keer jongens 
en meisjes!

Mikey & Spikey

Wat is de voornaam van de mascotte van het handbal
Welk dier is de mascotte van het handbal
Wie was de tegenstander van de Red Wolves op 7 november 2015
Wat is de voornaam van de speler van het jaar
Wat is de voornaam van de speelster van het jaar
Wie is regerend wereldkampioen bij de mannen
Wat is de afstand (in meter) van de cirkel tot het doel
Wat Is de typische kleur van de streethandbal
Waarvoor staan de letters KV in KV Sasja
In welke provincie speelt THOR Middelkerke
Hoeveel veldspelers staan er per ploeg op het veld
Wat wordt er gefloten na foutief stoppen van een speler die doorgebroken is
Wat is het aantal minuten straftijd
Wie is de bondscoach van de Red Wolves
Wie was landskampioen bij de dames vorig seizoen (2014-2015)
Wie was Vlaams kampioen bij de J18 in 2014-2015
Wie heeft het logo van Tongeren gemaakt
In welke Limburgse gemeente is het kantoor van de VHV gevestigd
Hoeveel keepers staan er op het veld
Wie is de hoofdcoach van de dames, geef enkel de  voornaam
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Ma n n s c h a f t 

0ok die denderende finale van 
EURO 2016 in Polen gezien? 
Dat onvergelijkbare spektakel-
stuk in een uitverkochte Tauron 

Arena in Krakau? Die verpletterende 
overwinning van Duitsland tegen een 
ontgoochelend, zeg maar beteuterd 
Spanje?

EUROPAMEISTER... 

Duitsland werd voor de tweede keer, na 2004, Europees kampioen. Wie voor 
dit tornooi onze oosterburen een favorietenrol durfde aanmeten werd on-
toerekeningsvatbaar verklaard. Een podiumplaats voor unsere Jungs? , kom 
nou …  Zelfs een halve finale bleek wishful thinking na de blessures waarmee 
de Mannschaft al voor de afreis naar Polen moest afrekenen. De twee briljante 
vleugels van RN Löwen, Uwe Gensheimer (volgend seizoen bij Paris SG) en 
Patrick Groetzki, én cirkelspeler Patrick Wiencek (THW Kiel) moesten vanop 
de tribune toekijken. En tijdens het tornooi, nog voor de halve finale, vielen  
Stefan Weinhold en Christian Dissinger (beiden THW) geblesseerd uit. 

Maar Duitsland groeide van wedstrijd tot wedstrijd, de jonge garde steeg 
boven zichzelf uit en bewees dat niemand onvervangbaar is. Toch niet als je 
over een arsenaal jonge beloftevolle spelers beschikt. De inzet van unsere 
Jungs, de over-mijn-lijk-mentaliteit, de organisatie in defensie, de accurate 
afwerking en last but not least de wereldklasse van doelman Andreas Wolff 
(HSG Wetzlar) zorgden voor een weergaloos succes. De alles overtreffende 
finale waarin Duitsland met 24-17 Spanje (toch de wereldkampioen van 2013)  
overklaste was zowaar de kers op de taart. 

‘Het was een verbluffende wed-
strijd,’  lachte teammanager Oli-
ver Roggisch na affluiten. ‘Onze 
defensie was onfeilbaar en An-
dreas Wolff dreef de Spanjaarden 
tot wanhoop. Spanje heeft nooit 
echt een kans gekregen, raakte 
zelfs nooit in de wedstrijd. De eni-
ge reden waarom de overwinning 
al niet halfweg overeind stond 
was de Spaanse doelman Arpad 
Sterbik. Hij beperkte met acht 
parades de schade bij de rust 
tot 10-6. Bovendien was onze 
dekking efficiënt, maar hard, 
en dat kostte ons ettelijke straf-
minuten. Zo konden de Span-
jaarden bijblijven…’

Duitsland bleef na de rust in de winning mood.  
De Mannschaft liep meteen 12-6 uit en toen 
topscorer Kai Häfner (7), de rechtsback van 
TSG Hannover-Burgdorf, 16-9 scoorde met 
nog een kwartier te spelen, was de weg naar 
het goud geplaveid. 

Mastermind

Wat is nu het geheim achter dat wonderbaar-
lijke succes van die piepjonge Mannschaft? 
Slechts één antwoord: het meesterbrein van 
bondscoach Dagur Sigurdsson. 

Pakweg twee jaar geleden zat het Duitse hand-
bal in zak en as. In de Bundesliga verkeerden 
enkele (top)clubs in slechte (financiële) 
papieren. Nog maar enkele weken geleden 
overigens legde HSV (Champions League win-
naar in 2013 !) de boeken neer. De Mannschaft 
had net de kwalificatie voor EHF EURO 2014 
gemist en was enkel via een achterpoortje op 
het WK 2015 in Qatar geraakt. Bob Hanning, 
vice-voorzitter van de DHB, ging op zoek naar 
een bondstrainer die niet vies was van werken 
met jonge talenten. Uitverkorene werd Dagur 
Sigurdsson, een IJslander die na een suc-
cesvolle carrière als speler ook naam en faam 
maakte als coach. In 2014 werd hij met Füchse 
Berlin Pokalsieger en in 2015 won hij met de 
Füchse de EHF Cup. In 2010 behaalde hij met 
Oostenrijk het beste resultaat ooit op een EK. 

Sigurdsson nam in de zomer van 2014 
Duitsland in handen en verbaasde meteen 
met zijn aanpak: geen zelfverklaarde vedet-
ten meer, maar jonge, hongerige spelers die 
al in de jeugdreeksen toptalenten waren en 
voor mekaar door een vuur wilden gaan. Re-

sultaat: in Qatar eindigde Duitsland op een on-
verhoopte zevende plaats. Iedereen was het er 
over eens: de IJslander bleek de juiste keuze 
voor de Mannschaft.

‘Dagur is wereldklasse. Na die blessurelast 
voor en tijdens het tornooi vond hij telkens op-
nieuw een tactisch alternatief. Hij heeft steeds 
de juiste beslissing in zijn hoofd. Hij weet exact 
wat te doen in een benarde situatie, hij behoudt 
altijd zijn kenmerkende cool en blijft in alle om-
standigheden geduldig. Een tactisch meester-
brein, inderdaad…,’ aldus nog teammanager 
Oliver Roggisch. 

Unsere Jungs werden in eigen land triomfan-
telijk onthaald. In de afgeladen arena van de 
Berliner Füchse én rechtstreeks op tv kregen 
de Europameister een koninklijke ontvangst in 
ware carnavalsfeer. De verdiende bekroning 
van een fantastisch EK. Duitsland won in Po-
len immers de jackpot. De Duitsers kwamen 
niet enkel met goud naar huis, ze kregen ook 
een ticket voor de O.S. 2016 in Rio en kwal-
ificeerden zich samen met Spanje en Kroatië 
voor het WK 2017 in Frankrijk. Andere top-
landen zijn voor Rio aangewezen op de Olym-
pische kwalificatietornooien van april, telkens 
voor twee tickets. Polen en FYR Macedonië 
samen met Chili en Tunesië in tornooi 1. Span-
je, Zweden en Slovenië met Iran in tornooi 2. En 
Denemarken, Kroatië, Noorwegen en Bahrein 
in tornooi 3. Voor die ploegen is de weg naar 
Rio nog lang.  

Cois Van Aelst
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In de Wilrijkse parkschool ‘Ieper-
man’ leven een dertigtal jonge kin-
deren zich uit met een handbal. 
Lopen, springen, vangen, werpen, 
dribbelen, … en als toetje ‘een 
matchke’. En dat onder deskundige 
begeleiding van sportleraar Rudy 

Steels. Een impressie…

’In principe maken wij de kinderen ver-
trouwd met diverse balsporten,’ weet 
Rudy Steels, ‘korfbal, basketbal, netbal, 
zelfs hockey is al aan bod gekomen. 
Maar persoonlijk stuur ik aan op hand-
bal als eindstation. Het project is immers 
gegroeid uit de clubs Sasja en DHW. 
Toch is het ook belangrijk dat jonge kin-
deren van allerlei sporten proeven. En 
vooral, dat ze balvaardigheid kweken. De 
nadruk ligt op werpen en vangen, twee 
basisattitudes die de kinderen moeten 
aanleren vooraleer ze echt met handbal 
kunnen starten. De bal leren behande-
len, ermee vertrouwd raken, dribbelen, 
links een pass geven, rechts een pass 
geven, coördinatie van een sprongworp, 
… kor-tom, alle aspecten van balvaardig-
heid. Maar het eindspel is handbal. Na de 
baloefeningen spelen we altijd een wed-

“Maar altijd hetzelfde liedje hé: het aanbod 
is groot in Antwerpen, en handbal is niet 

meteen populair bij de jeugd …”

JAS-PROJECT
KIDS OP WEG NAAR HANDBAL 

strijd. Dé bekroning is uiteraard deelnemen aan 
het jaarlijkse  tornooi  van de Stichting Sus Weyn. 
Dat gebeurt met de beste spelertjes, de kinderen 
met de meeste aanleg. Dat is voor die kinderen 
een onwaarschijnlijk leermoment, echt een erva-
ring rijker. Daar krijgen ze ook vaak de smaak te 
pakken om naar een club over te stappen en echt 
te gaan handballen. Ze leren daar ook dat hand-
bal een contactsport is, dat ze mekaar mogen 
aanraken. Want tijdens onze initiatielessen laten 
we dat zo weinig mogelijk toe. Met lichaamscon-
tact moeten ze leren omgaan. De echte talent-
en, de kinderen met een haast natuurlijke aan-
leg, kun je al na enkele lessen duiden. Dat zijn 
kinderen die het spelletje meteen snappen, die 
het ook technisch vlug onder de knie hebben, die 
een vrijstaande maat aanspelen, en zo meer. En 
die elementen stromen door naar een club, in dit 
geval Sasja en DHW. Maar altijd hetzelfde liedje 
hé: het aanbod is groot in Antwerpen, en handbal 
is niet meteen populair bij de jeugd …’

Jespo: link tussen school en vereniging 
 
Dit initiatieproject wordt JAS genoemd: Jespo Af-
ter School. Jespo staat voor ‘jeugdsport’, en is 
een vzw die is gegroeid uit Kindervreugd, de na-
schoolse vereniging van het stedelijk onderwijs 
Antwerpen. Momenteel zijn ruim 3000 kinderen 
lid van Jespo, dat de meest diverse sporten aan-

WIST JE DAT...

Vanuit de Internationale Handballfederatie  
nieuwe spelreglementen op komst zijn, 
waarbij onder andere de invoering van de 
blauwe kaart?

De VHV een businessclub is gestart? Hun 
eerste samenkomst vond plaats in de 
Ghelamco-arena op 18 maart.

Naast de nationale damesploeg, dit sei-
zoen ook de nationale ploeg Women 19 
werd opgestart en dat zij deelnamen begin 
maart aan de Europese Women’s Trophy 
in Georgië?

De meisjesploeg van het Don Bosco Col-
lege van Hechtel ons land vertegenwoor-
digde op het WK Scholen in Rouen van 11 
tot 18 maart?

Het Koninklijk Atheneum 2 van Hasselt, 
onze voormalige topsportschool, datzelfde 
deed, maar dan bij de jongens?

De Universiteit van Keulen in samen-
werking met de Europese Handbalfede-
ratie start met een deeltijdse opleiding ‘Euro-
pees Handbalmanager’. Inschrijvingen zijn 
mogelijk tot 30 april.

De handbalkampen van de Vlaamse 
Handbalvereniging in juli bijna volzet zijn?

Op 17 april Klaus Feldmann naar Tonge-
ren komt voor een bijscholing over 
‘Baltechniek en samenspel met cirkelspe-
ler en wissels’?

De Vlaamse jeugdfinales op zondag 15 
mei zullen doorgaan in Izegem?

Onze nieuwe satellietclub Kampenhout al 
maar liefst 25 leden telt?

Er een nieuwe satellietclub in Peer wordt 
opgericht?

Onze nieuwste club Handbal Bilzen is? Zij 
maakten dit jaar de overstap van satelliet-
club naar volwaardige club.

Ze op internationaal vlak aan het testen 
zijn met een balmaat 1,5?

En dat Peter Kovacs, verantwoorde-
lijke voor de wedstrijdanalyses tijdens de 
Europese kampioenschappen, op 1 mei 
tijdens het Interregionaal tornooi in Lou-
vain-la-Neuve een bijscholing zal geven 
over “Observatie en directe analyse van 
het handbalspel”?

biedt in recreatief verband. ‘Wij zijn de schakel 
tussen school en vereniging,’ zegt Carl Bakx, 
ondervoorzitter van Jespo en oud-speler van 
Sasja. ‘Als de kinderen echt geïnteresseerd zijn 
in competitie sturen we ze door naar een club.’

Patrick Van Herle is coördinator van het JAS-pro-
ject. Hij is licentiaat LO en speelde handbal bij 
diverse Antwerpse clubs.

‘Enkele jaren geleden hadden zowel Sasja als 
DHW behoefte aan instroom van jonge handbal-
lertjes,’ licht Patrick Van Herle toe. ‘Ik heb eerst 
aan prospectie gedaan, alle bestaande rekrute-
ringsmogelijkheden onderzocht en afgewo-
gen, en toen ik alle ingrediënten had verzameld 
voor een nieuw project  -lesgevers, turnzalen, 
materiaal, financiële middelen-  zijn we gestart 
met JAS.  De interesse vanuit de scholen was 
meteen groot. We hebben dan een aantal krijt-
lijnen uitgezet waarin het project gestalte kreeg. 
JAS richt zich op kinderen van de basisschool, 
tweede graad, omdat bij die jonge kinderen de 
fysieke verschillen nog beperkt zijn. En toch be-
grijpen ze al bepaalde technische aspecten. We 
hebben het project ook beperkt tot één uur per 
week, meteen na de schooluren in de school zelf. 
Aanvankelijk gestart met een vijftal scholen, zijn 
we nu al actief in negen scholen. Er is zelfs een 
wachtlijst om in te stappen, bij gebrek aan mid-
delen én lesgevers… 

Dus één uur per week initiatie, en de kinderen 
betalen 15 euro voor 10 sessies. Er is ook altijd 
iemand van het schoolteam aanwezig, voor de 
administratie én om de kinderen te motiveren 
aanwezig te zijn. De lesgevers hebben een moni-
torsbrevet of zijn sportleraar, en ze ontvangen 
een vrijwilligersvergoeding. Momenteel zoeken 
we via de Artesis-Plantijn-hogeschool naar nieu-
we medewerkers om in de toekomst onze werk-
ing uit te breiden.’ 

Achter JAS schuilt een pedagogisch project.

‘Als je het project aan de schooldirecties verkoopt 
als handbal krijg je de wind van voren,’ besluit 
Patrick Van Herle.  ‘Dus onze doelstelling is kin-
deren ertoe te bewegen te sporten en dat zolang 
als mogelijk vol te houden. Met mogelijkheid door 
te stromen naar een sportclub. Liefst handbal… 
want dat is de allereerste stap waar we elk nieuw 
schooljaar mee starten. In november wordt im-
mers het scholentornooi SSW wordt georgani-
seerd. En daar willen we present zijn. Er waren 
18 ploegen ingeschreven voor de laatste editie, 
waaronder elf van JAS. Da’s toch een behoorlijk 
succes… De doorstroming naar de clubs begint 
te lukken. Handbal wordt stilaan bekend, ook bij 
de ouders…’

Cois Van Aelst
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“Alles begon drie jaar geleden toen Sam Crac-
co, een speler van Roeselare en toen student 
L.O. voor zijn eindwerk  onder impuls van Jan 
Boury  een studie maakte over de oprichting 
van een nieuwe handbalclub. Hij heeft dat uit-
stekend gedaan tijdens zijn eerste jaar met ini-
tiatielessen in Staden in het derde, vierde, vijf-
de en zesde leerjaar van de lagere school. Op 
woensdagnamiddag kregen we bijgevolg een 
ruim aantal kinderen die de trainingen volgden, 
die hij zelf ook gaf,” weet Fred Dejonckheere.

“In het begin van het tweede jaar waren de train-
ingen ook nog combineerbaar voor hem. Maar 
toen hij – gelukkig voor Sam – werk vond, was 
er eigenlijk niemand die zijn taken kon overne-
men en dus zaten we even in de nesten. Ikzelf 
zat met een knieprothese, die zo goed evo-
lueerde dat ik vrij snel de trainingen kon overne-
men. Niet ideaal, maar we konden het seizoen 
beëindigen.

Gelukkig vonden we in ons huidige derde jaar 
in Elisa Deschuymer en Lander Maertens twee 
personen die voor twee trainingen per week
maandag en donderdag – konden zorgen voor 
de U12, terwijl ook Reinoud Van der Hijden 
en Bieke Vanhauwaert op donderdagavond in 
de sporthal van Staden voor begeleiding van 
de U10 kunnen zorgen. Het probleem is nog 
even het leeftijdsverschil: kinderen van 7 en 
van 12 jaar verschillen wel behoorlijk op fysiek 
gebied, maar we proberen op toernooien in 
West-Vlaanderen toch steeds tot gemixte ploe-
gen te komen, zodat de kinderen allemaal kun-
nen spelen, want dat doen ze dus wel graag. 
We beschikken in Staden momenteel over een 
groep van een vijftiental kinderen, die toch elke 
week komt trainen.”

Voorlopig willen ze in Staden een satellietclub 
blijven van Knack Roeselare. “In afwachting dat 
er nog andere ploegjes bij komen,” hoopt Fred 
Dejonckheere, die de toekomst hoopvol inziet. 
“Er moeten opnieuw initiatielessen komen voor 
de leerlingen van zeven, acht jaar. We kregen 
al één ouder zo ver om mee te gaan naar een 
vergadering in Kortrijk over het vrijwilligerswerk. 
Eén ouder ziet het wel zitten om het secreta-
riaatswerk te doen, één is kandidaat penning-
meester. We willen komen tot een verjonging 

van het bestuur, onze website 

moet nog wat aangepast worden. Ik maak me 
sterk dat we tegen het einde van dit seizoen tot 
een bestuur kunnen komen, dat onder de koe-
pel van Roeselare – bijvoorbeeld mee zou kun-
nen zorgen voor de organisatie van een jeugd-
toernooi.

Het voornaamste is natuurlijk dat de kinderen 
blijven handbal spelen. We hebben wel één 
zaak een beetje onderschat. Als de kinderen 12 
jaar werden, hadden we gehoopt dat ze les zou-
den volgen in de scholen van Roeselare, maar 
dat is slechts het geval voor een beperkt aan-
tal jongeren. De meesten trekken naar Korte-
mark, Torhout of Diksmuide. 

Positief is dan weer dat we nog aan prospec-
tie kunnen doen in andere gemeenten en an-
dere scholen, zoals in Rumbeke, waar er in de 
gloednieuwe sporthal zeker nog plaats en tijd 
is om trainingen te geven.” En dat vindt Fred 
Dejonckheere een gunstige evolutie in een pro-
vincie, waarin het niet eenvoudig is om handbal 
de plaats te geven die het verdient

Marc Coppens

FRED DEJONCKHEERE
 “STILAAN EEN EIGEN BESTUUR”

Staden, de satellietclub van Knack Roeselare, groeit geleidelijk aan

Onder de vleugels van Knack Handbalvereniging Roeselare ontstond een drietal jaren ge-
leden een satellietclub in Staden, een stevige gemeente tussen Roeselare en Diksmuide. De 
peuter is stilaan een pittige kleuter geworden en als het van coördinator Fred Dejonckheere 
afhangt, mogen we eerlang een eigen bestuur verwachten en nieuwe initiatielessen voor 
de leerlingen uit het lager onderwijs. Wel nog altijd onder de koepel van Knack Roeselare, 

maar alles kan groeien.

De mening van Jos Schouterden
over satellietclubs

“Ik heb daar een uitgesproken mening over. Voer 
gewoon de dubbele licentie in. Op die manier 
kan een goede lichting jongeren samen trainen 
op een uitdagend niveau, maar kunnen ze toch 
allemaal wedstrijden spelen in het (eerste) team 
van hun club. Dat moet natuurlijk gebeuren bin-
nen het kader van een goed samenwerkings-
akkoord, waarbij er b.v. de mogelijkheid bestaat 
om een geblesseerde speler te vervangen door 

iemand van de samenwerkende club.”

De grappen en grollen van Pim 
De Panter
Pim De Panter ging op 31 januari een bezoekje brengen 
aan het Handbal XL – scholentornooi in Evergem. Hij trof 
daar een leuke bende aan en amuseerde zich te pletter!

Pim was ook aanwezig op het Handbal XL 
scholentornooi in Temse op 10 en 11 
december. ER WAREN MEER DAN 200 
KINDEREN AANWEZIG!

Tenslotte werd Pim enthousiast begroet op 
het SVS tornooi in Aarschot!

Pim dankt alle vrijwilligers en kinderen 
voor de leuke handbaldagen!

Wil jij ook een balletje gooien 
met Pim De Panter

Kom dan binnenkort naar één van de 
Sportsterrendagen in Gent, Berchem, 

Hofstade of Kessel-Lo!
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