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Tsjechië

Beste handbalvrienden,

Het seizoen eindigt, de zomer start en er ligt een nieuwe handbalextra op de 
plank. In deze editie, de tweede in de nieuwe format, krijgen jullie opnieuw 
een brede waaier aan inhoud aangeboden. Zoals gewoonlijk kijken we even 
om naar wat er was en is, maar durven we ook vooruit te kijken naar wat er 
kan en moet zijn in de toekomst

Terugblikken doen we op de campagne van onze Red Wolves, die een vol-
gende stap gezet hebben in hun opmars; en op de carrière van Joris Tack, 
een ex-Red Wolve die de handbalschoenen aan de haak hangt. 

Wij kijken ook even over de landsgrenzen naar het Europese topniveau. De 
final four bij de mannen in Keulen was, naar het evenbeeld van die van de 
vrouwen, een geweldig spannende bedoening. 

Een van de belangrijkste artikels in deze editie gaat over gelijkheid binnen 
onze sport. Topscheidsrechters Sigurd Thomassen breekt openlijk een lans 
voor holebi-awareness binnen onze federatie. En hoewel ik ervan overtuigd 
ben dat onze sport hier heel volwassen mee omgaat wil ik Sigurd bedanken 
voor deze openheid en zal onze federatie in de komende maanden hier een 
actief werkpunt van maken. Handbal moet nog meer de sport worden waar 
iedereen een plaats vind: hetero, homo en lesbienne!
Verder kijken we naar een aantal aanwinsten in ons handbal landschap. 
De club in Bilzen bestaat nu een paar jaar en alles gaat er crescendo. Ook 
nemen we jullie mee naar de wereld van het rolstoelhandbal, een domein 
waar onze federatie afgelopen periode zijn eerste stappen heeft gezet en 
waar het volop zijn schouders wil onderzetten.

De handbalprofessor komt natuurlijk ook weer aan het woord. Deze keer 
gaat zijn oneindige handbalkennis ons bijscholen over het belang van een 
keeper in de jeugdreeksen.

Tot slot krijgen jullie ook nog een interview met onze voogdijminister te 
lezen. Minister Muyters sprak heel open over de beslissing om de topsport-
school te sluiten, maar ook over de richting die de Vlaamse regering wil 
uitgaan met het nieuwe decreet. Als federatie moeten wij ten volle beseffen 
dat de komende periode uitdagend gaat zijn maar dat, als we allemaal aan 
dezelfde kar trekken, er tegelijk ook enorm veel mogelijkheden liggen. Mo-
gelijkheden die het gereserveerde budget voor handbal zullen verhogen, 
maar ook mogelijkheden om mee op het beleid van de Vlaamse overheid 
te wegen.

Rest mij alleen nog jullie een welverdiende rustperiode te gunnen zodat 
jullie, spelers en niet-speler, er weer volop zullen staan bij het begin van het 
volgende seizoen.

Met sportieve groet, 

Wim

mailto:VHV@handbal.be
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Dankzij tweemaal winst tegen Turkije bereikten de Red Wolves een historisch 
hoogtepunt. Alwéér een, horen we velen zeggen. Want in het verleden werden 
al vaker piekprestaties van onze nationale ploeg als historisch bestempeld. Tel-
kens ontbrak echter enige vorm van constante. Nu lijkt het ànders. Bondscoach 
Yérime Sylla boetseerde een talentrijke groep spelers tot een homogeen kunst-

werk, inclusief mooie resultaten. België speelt eerlang een kwalificatietornooi voor het 
EK 2018 in Kroatië tegen Olympisch en wereldkampioen Frankrijk, Noorwegen en Litou-

wen. En wie weet …? 

NATIONALE
PLOEG BEREIKT 
ONDER BONDSCOACH 
SYLLA EEN MIJLPAAL

      We hebben het glazen plafond nu doorbroken!

RED WOLVES

De nationale ploeg is altijd een zorgenkind ge-
weest. Om dat te begrijpen volstaat het even 
door de Belgische handbalgeschiedenis te bla-
deren. Ergens in 1959, niet zo gek lang na de 
oprichting van de BHB, werd voor het eerst een 
(zaal)interland gespeeld in Luik. In de legen- 
darische ‘Coronmeuse’ verloren de Belgen met 
13-20 van Frankrijk B. De selectie bestond uit 
spelers van toenmalig landskampioen Flémal-
le, aangevuld met een drietal Mechelaars. En 
de bondscoach was ene Jean Piedboeuf, een 
Luikse turnleraar en bovenal ‘handbalprofessor’ 

avant la lettre. Brave man, maar 
erg beperkt in zijn handbalken-

nis. Jean Piedboeuf bleef ruim 12 jaar bonds-
trainer, een absoluut record. De Luikenaar over-
leefde al die tijd onafgebroken kritiek op zijn 
‘onoordeelkundige beslissingen’ en ‘lamenta-
bele coaching’. Nochtans moeten scouting en 
analyse van de tegenstander voor hem geen 
zware opgave zijn geweest. België speelde 
immers overwegend vriendschappelijk tegen 
immer dezelfde landen: Nederland, GH Luxem-
burg en Frankrijk B. Kort voor een interland riep 
bondstrainer Piedboeuf zijn selectie samen en 
na de wedstrijd namen de spelers afscheid met 
een ‘tot de volgende keer’. Bondstrainingen wa-
ren er niet of nauwelijks. Een visie of structuur 

evenmin. Gewoon wat aan- modderen, zo ging 
dat in die ‘pioniersjaren’ …

Witte merel

Tot er eind jaren ’60 in Dendermonde een witte 
merel neerstreek. De qua handbal toch wel visi-
onaire Denis Ledegen  -voorzitter KAV Dender-
monde en later VHV-voorzitter-  was er zowaar 
in geslaagd een buitenlandse topspeler naar zijn 
club te halen. De Joegoslaaf Vuk Roganovic, van 
Europacupwinnaar Crvenka, kwam als fin de 
carrière uitbollen in ons land. Roganovic bracht 
niet alleen kleur en spektakel in de competitie, hij 
drukte ook zijn stempel op het Belgische hand-
bal. Want intussen zwol de kritiek op bondstrainer 
Jean Piedboeuf almaar aan. Na de vriendschap-
pelijke interland tegen Tunesië in Luik, die onze 
landgenoten met 16-24 verloren, was de maat 
vol. ‘Om de Belgische handbalsport uit het slop 
te halen is iedereen het er over eens: men moet 
het dringend over een andere boeg gooien en het 
aanwerven van een buitenlandse trainer dringt 
zich daartoe in niet geringe mate op. Het tijdperk 
“Piedboeuf” heeft voorgoed afgedaan en van-
daag werd dat nog maar eens overduidelijk be-

wezen in de wedstrijd tegen Tunesië…’, schreef 
Het Laatste Nieuws van 23 april 1971. Exit Jean 
Piedboeuf … welkom Vuk Roganovic. En on-
danks verlies in enkele oefenwedstrijden waren 
de recensies in de pers eensluidend positief: ‘… 
Vuk Roganovic is een ervaren vakman die de 
Belgische ploeg gestalte kan geven…’

C-WK 1982

Helaas was ook zijn vakmanschap geen garantie 
voor een consequent en adequaat beleid  rond 
de nationale ploeg. In 1976 haakte Roganovic 
ontgoocheld af, geplaagd door een technische 
commissie die constant worstelde met com-
munautaire problemen. Ook het bondsbestuur 
deed haar duit in het zakje. In 1976 nam België 
voor het eerst deel aan een C-WK met Roger 
Crutzen als bondstrainer.  Nadien werd de na-
tionale ploeg zelfs enkele jaren op on hold ge-
zet. Want de oprichting van de VHV, eind  no-
vember 1976, was weliswaar een zegen voor de 
verdere ontwikkeling van de handbalsport maar 
kwam de nationale selectie geenszins ten goe-
de. Twistpunt tussen VHV en LFH was de functie 
van bondscoach: de VHV bleef 
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Die hebben de normale 
   evolutie van de nationale 

ploegen in ernstige mate 
          afgeremd. Zo bleven we 
jaren ter plaatse trappelen…

ge mate afgeremd. Zo bleven we jaren 
ter plaatse trappelen…’ Op het C-WK 
1984 in Italië werd bondscoach Schou-
terden zwaar op de korrel genomen 
door SG Albessard (LFH), die in Italië 
delegatieleider was. Hij beschuldigde 
Jos Schouterden van ‘onbekwaamheid 
en favoritisme’. Het niet opstellen van 
de enige Luikenaar Pierre Fontaine 
was daar uiteraard niet vreemd aan. 
De Vlaamse spelers bedankten uit pro-
test meteen en bloc voor de nationale 
ploeg. Enkele maanden later werd in 
Hoboken een overbodig drielandentor-
nooi gespeeld. Mét Jos Schouterden 
als bondscoach, maar zonder Vlaam-
se en met uitsluitend Waalse spelers. 
Een absoluut dieptepunt, waarna Jos 
Schouterden ontgoocheld ontslag 
nam.  

Incidentrijk

In de jaren ’80 werd het er echt niet 
beter op. Om te beginnen was het een 
komen en gaan van bondstrainers. 
Mieczyslaw Adamczyk, Dirk Jaspers, 
opnieuw Jos Schouterden, Mietek Wo-
jczak, … telkens met wisselend suc-
ces. Tornooien als de European Trophy 
(ET) en Haarlem Handbalweek gaven 
de nationale ploeg weliswaar het nodi-
ge levenselixir, maar echte hoogtepun-
ten bleven uit. België -of beter: de VHV, 

want hofleveran-
cier van interna-
tionals én stilaan 
ook sponsor  kon 
telkens een ta-
lentrijke selectie 
b i jeenbrengen, 

maar de continuïteit ontbrak. En uiter-
aard ook  samenwerking en ver-
standhouding met de LFH. Op de 

Vuk Roganovic steunen, de LFH zag samenwerking 
met hem niet zitten. En toen eindelijk een consensus 
werd bereikt, werd de subsidiëring van de nationale 
ploeg het hete hangijzer. Pas eind 1979 kwam er 
een doorbraak: België schreef in voor het C-WK 
1980 op de Faeröer en trok daarmee de nationa-
le selectie terug op gang.  

In 1980 keerde Vuk Roganovic terug naar Joe-
goslavië. Eddy De Smedt werd zijn opvolger op 
voorwaarde dat hij ook Avanti mocht blijven trainen. 
Achter zijn aanstelling zat een plan. Toenmalig secretaris-
generaal (SG) van de VHV Piet Moons was druk doende met 
de organisatie van het C-WK 1982 en zag in Eddy de ideale com-
pagnon de route om zijn ambitieuze plannen waar te maken. In 
samenwerking met Piet Moons stelde Eddy De Smedt een voor-
bereidingsprogramma op dat van een nooit eerder geziene profes-
sionaliteit getuigde. Het resultaat was dan ook navenant. België had 
een bijzonder sterke nationale selectie, zowel technisch, tactisch 
als mentaal. Bondscoach Eddy De Smedt kon als geen ander de 
ploeg motiveren. En SG Piet Moons creëerde het ideale handbal-
klimaat. Alle wedstrijden van de Belgen werden live uitgezonden op 
tv, iedereen sprak over die schitterende prestaties van onze land-
genoten, handbalgekte heerste over het land. De Belgen eindig-
den tweede achter Bulgarije en promoveerden naar de mondiale 
B-groep. Een mijlpaal …

Communautair gehakketak

Ondanks die gunstige flow kon de nationale ploeg haar prestaties 
niet verzilveren. Bondscoach Eddy De Smedt was op weg carrière 
te maken in het BOIC en verkoos zijn club Avanti Lebbeke boven de 
nationale selectie. De Tsjech Frantisek Taborski, trainer van Spor-
ting Neerpelt, werd bereid gevonden over te nemen en België te be-
geleiden naar het B-WK 1983 in Nederland. Onze landgenoten gin-
gen roemloos ten onder, die ene (prestige)zege tegen Oranje niet 
te na genomen. België terug naar af, de nationale ploeg opnieuw 
in het sukkelstraatje. Jos Schouterden ruilde Initia Hasselt dan 
maar voor de functie van bondscoach, maar ook voor hem werd 
het vechten tegen de bierkaai. ‘De nationale ploeg werd permanent 
geteisterd door financiële en communautaire problemen,’ aldus 
gewezen VHV/BHB-voorzitter Hubert Blootacker. ‘Die hebben de 

normale evolutie van de nationale ploegen in ernsti-
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ET ’88 namen de spelers afscheid van bonds-
coach Jos Schouterden met een rouwband  als 
protest tegen de afschaffing van de commissie 
‘Tophandbal’ onder druk van de LFH. In 1989 
nam de VHV het beleid van de nationale ploeg 
volledig in handen om het voortbestaan van de 
nationale ploeg te verzekeren. In 1991 trad Alex 
Jacobs aan als bondstrainer, zwanger van am-
bitie en energie, maar evenmin gespaard van 
tegenslag en tegenwerking. De Hobokenaar 
voerde meteen een verjongingsoperatie door 
en wilde een nationale ploeg voor de toekomst 
uitbouwen. Helaas werd ook hij geteisterd door 
blessures, afzeggingen en gebrek aan mede-
werking vanwege het beleid. En na de eerder 
beschamende nederlaag in de EK-kwalificatie 
tegen Estland nam Alex Jacobs na vier jaar ont-
goocheld ontslag. ‘Met de spelersgroep had ik 
geen enkel probleem. Die jongens bleven zich 
ondanks alle tegenwerking optimaal inzetten. 
Maar bondsmensen die achter mijn rug kritiek 
leveren, zonder daarover met mij in dialoog te 
gaan, dat pik ik niet…’

Jaren ’90: succesrijk

In 1994 maakte Jos Schouterden zijn rentree. 
Met ‘handbalmonument’ Nebo Popovic als 
technisch directeur (TD). ‘Misschien wel de 
mooiste periode van de nationale selectie,’ blikt 
Jos Schouterden terug, ‘In de periode ’95-’97 
verbaasden wij de internationale handbalwe-
reld met enkele opvallende uitslagen. We ver-
sloegen toplanden als Noorwegen, Wit-Rus-
land en wereldkampioen Frankrijk, en speelden 
gelijk tegen Roemenië. Schitterende campag-
nes dankzij een zeer talentrijke spelersgroep. 
Helaas moesten er ook keuzes worden ge-
maakt over de toekomst. En die vielen falie-
kant uit. Geen geld, geen blijvende structuren 
en meteen overheersten de oude vormen en 
gedachten. De spelersgroep viel ontgoocheld 
uiteen, verjonging bracht geen oplossing en zo 

hervielen we met de nationale 

ploeg in gemakzucht…’ Op aandringen van TD 
Nebo Popovic bleef Jos Schouterden nog aan 
tot 2000. De Hasselaar was alweer 7 jaar 
bondscoach geweest. Ook na de 
eeuwwisseling bleven en-
kele bondstrainers trouw 
aan de nationale ploeg. Predrag 
Dosen stond 5 jaar op 
de bres, en na 
‘tussenpaus’ 
Zouaoui Mezi-
ane keerde Alex 
Jacobs voor 5 jaar 
terug. Zowel Peca 
als Alex ontwikkel-
den een realistische 
visie met oog voor 
vooruitgang. Beiden 
slaagden erin een symbiose te be-
reiken tussen ervaring en jong talent. Maar qua 
topsportbeleid bleven de problemen zich op-
stapelen. 

In 2006 besliste de LFH de nationale ploeg niet 
meer (financieel) te steunen en nam de VHV 
de volle verantwoordelijkheid op zich. Dus wél 

Waalse spelers in de selec-
tie, maar met Vlaamse cen-

ten. Robert Nijdam (NL) en 
Boro Golic (F) kwa-

men, Michel 
Kranzen depan-
neerde nog een jaar, 
en vanaf 2011 brak het 
tijdperk Yérime Sylla aan. 

Red Wolves

Het vervolg van het verhaal is gekend. Bonds-
coach Yérime Sylla  professioneel trainer van 
de Franse eersteklasser Cesson weet waar hij 
naartoe wil met de Red Wolves. Samen met 
TD Guy Petitgirard stippelde hij een am-
bitieus parcours uit. Daarin gesteund 

door een al even  
ambitieuze technische staf, 

én het beleidsduo VHV-voorzitter Wim Vos,
KBHB-voorzitter Filip Soetaert. Ook Michel 
Kranzen, assistent-bondscoach heeft een be-
langrijk aandeel in de evolutie van de Red 
Wolves.  ’De missie van de nationale ploeg? 
Ons kwalificeren voor een groot tornooi,’ be-
antwoordt hij onze opener. ‘Maar die missie, of 
beter gezegd die visie, werd acht jaar geleden 
al ontwikkeld. Toen speelden wij met de -18 een 
kwalificatietornooi in Kroatië en kreeg de huidi-
ge spelerskern van de nationale selectie gestal-

te. Een missie die werd gesteund 
door het Bloso, met de Topsport-
school als exponent. En als je 
me vraagt waar we momenteel 

staan, zeg ik: we hebben een be-
langrijke stap voorwaarts gezet en 

kunnen voor het eerst een groot tor-
nooi bereiken. Dus, waar 

w i l -
len we met de Red Wolves 

naartoe? Ons kwalificeren voor 
een groot tornooi, tout court… En 

uiteraard spelen ook de plannen mee die bin-
nen de EHF en de IHF de ronde doen als zou 
een EK of WK in de toekomst met meer landen 
worden gespeeld. En mogelijk zelfs in meerde-
re landen worden georganiseerd. Maar dat mag 
ons er niet van weerhouden de ambitie die we 
ons vandaag opleggen proberen te realiseren.’ 

Lat hoog leggen

‘Ik ben nu acht jaar nauw betrokken bij de na-
tionale ploeg en tot hiertoe hebben we altijd 
prekwalificaties gespeeld,’ vervolgt de Bel-
gische T2. ‘We hebben dat glazen plafond nu 
doorbroken en een kwalificatietornooi bereikt. 
Het is nu kwestie van het verleden te vergeten 
en ons enkel te focussen op die volgende, welis-
waar zware opdracht. Onze traditioneel Belgi-
sche underdogpositie helpt ons niks vooruit, we 
moeten ambitieus durven zijn en voor resultaat 
gaan. Elke wedstrijd moet gespeeld worden. 
Ook tegen Noorwegen of Frankrijk. Als je daar-
in niet gelooft geloof je niet in topsport… Of dit 
werkelijk een historisch hoogtepunt is? Als we 
het voor deze generatie bekijken absoluut. He-
laas hoor je toch weer criticasters onze resul-
taten afzwakken met “vroeger hebben we toch 
ook Frankrijk en Noorwegen verslagen” en meer 
van dat. Maar dat is passé, het heeft geen zin 
vergelijkingen te maken. Handbal vandaag is 
nog nooit zo geprofessionaliseerd geweest. De 
concurrentie is moordend. De evolutie van onze 
sport gaat razendsnel vooruit. Dus deze gene-
ratie heeft inderdaad een historische stap 
g e z e t , maar enkel een tussenstap op 

weg naar méér…  De 
verdienste van Yéri-

me Sylla ? Die is enorm, 
maar je moet ze wel in verschillende 

stadia zien. Primo, en dan refereer ik naar Alex 
Jacobs. Die heeft ooit gezegd: de verdienste 
van Yérime is dat hij naar België is gekomen, 
geprobeerd heeft de Belgische mentaliteit te 
begrijpen, en zich als professio-
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nele trainer met die situatie te verzoenen. Geen 
kopie van wat in Frankrijk kan, maar op een 
pragmatische manier stap voor stap een eigen 
Belgisch model creëren. Dat is wat ook effec-
tief is gebeurd. Sylla heeft de spelers basis-
elementen aangereikt, huiswerk meegegeven, 
een impuls gegeven voor meer krachttraining, 
een andere mentale instelling ontwikkeld. Door 
al die door hem gelegde fundamenten hebben 
we knap wat resultaat bereikt. Secundo, een 
drietal jaren geleden zeilden we in heel zwaar 
water. In die periode heeft de sportieve staf de 
nationale ploeg naar zich toe getrokken omdat 
ze ei zo na niet meer levensvatbaar was. Die 
ingreep heeft de spelersgroep geapprecieerd, 
er is een nieuwe dynamiek ontstaan, de spelers 

stelden het op 
prijs dat wij ab-
soluut de natio-
nale ploeg wilden 
redden. Dat heeft 
een soort schokeffect 
op de groep gehad. En tertio kwamen de 
resultaten: we verliezen in een prekwalificatie 
geen thuiswedstrijden meer tegen Nederland, 
Griekenland en Israël. Dat allemaal maakt dat 
vandaag spelers én technische staf erg dicht 
bij elkaar staan, en samen naar hetzelfde doel 
werken…’

Inspirator 

‘Of deze historische stap de grote verdienste 

van de bonds-
coach is? Ab-
soluut, maar 
zeker ook van 
doorgedreven 
teamwork,’ be-

sluit Michel Kranzen. ‘Spelers die niet de 
juiste mentaliteit hebben, die niet genoeg am-
bitie tonen, die de juiste insteek niet begrijpen, 
vallen automatisch af. Geselecteerd worden 
voor de Red Wolves betekent opnieuw iets, 
ook voor de clubs. Dat is een kentering waarin 
Yérime Sylla een serieus aandeel heeft, maar 
niet hij alleen. De voorbereidende arbeid van 
de Topsportschool, de volle steun van Bloso, 
het werk van Alex Jacobs met de generatie ’92-

’93, al die inspanningen hebben geleid tot waar 
we vandaag staan. Werken met Yérime Sylla 
is gewoon fantastisch. Hij is een groot inspira-
tor en dat is wat de nationale ploeg nodig had. 
Training geven, management, die capaciteiten 
hebben onze mensen ook wel. Jos Schouter-
den en Alex Jacobs kunnen knappe resultaten 
voorleggen. Maar hoeveel inspirators hebben 
we? Wel, de uitstraling van een Sylla, verbaal 
en non verbaal, is uniek. Gevolg is dat alle neu-
zen in dezelfde richting staan. En dat creëert 
een band, een wil om te groeien.’

Cois Van Aelst 

“Elke wedstrijd moet gespeeld 
worden. Ook tegen Noorwegen 

of Frankrijk. Als je daarin niet 
gelooft, geloof je niet in 

topsport…”
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Twee mensen zijn nog niet aan bod gekomen in ons overzicht van de natio- 
nale ploeg en dat zijn Marc Dongleur en Jean-Christophe Hougardy. Marc 
‘De Pivot’ Dongleur draait al sinds 2012 mee met de Red Wolves als team- 
manager. Jean-Christophe Hougardy is de kine van de Red Wolves en is er 
sinds 2007 bij.

RED WOLVES STAFF

VASTE WAARDEN LANGS DE ZIJLIJN 

“14 jaar geleden ben ik op een blauwe maandag in het handbal terecht gekomen. Ik verving toen 
regelmatig Guido Douven toenmalig teammanager. Sinds 2012 heeft hij de fakkel definitief doorge-
geven.” zegt Marc Dongleur. “Sindsdien heeft de sport mij nooit meer losgelaten. Als teammanager 
ben ik eigenlijk het manusje van alles. Ik ben niet alleen de tussenpersoon tussen de technische 

staf en de spelers maar eigenlijk ook een vertrouwenspersoon van de spelers. Als er 

iemand iets kwijt wil, raad nodig heeft 
of bijvoorbeeld een stuk fruit wil eten 
dan weten ze mij te vinden en probeer 
ik hen zo goed en snel als mogelijk te 
helpen. Daarnaast neem ik ook het 
administratieve werk rond de nationale 

ploeg voor mijn rekening. Ik ga naar de 
technische besprekingen, vul het scheidsrech-
terblad in, pas indien nodig vliegtuigtickets de 
dag voor vertrek nog aan en doe de was  van de 
wedstrijdkleding. In het begin van mijn carrière 
spraken we over de nationale ploeg. Sinds een 
paar jaar over de Red Wolves. Dat vind ik veel 
leuker omdat we nu ook echt een identiteit heb-
ben. In mijn carrière als teammanager hebben 
we niet altijd een biljartvlak parcours afgelegd. 
Vaak was het meer vallen dan opstaan. Sinds 
de komst van bondscoach Yérime Sylla is alles 
veranderd en hebben we enorm veel progres-
sie gemaakt. Mijn mooiste herinnering aan de 
Red Wolves is onze zege begin 2014 tegen 
Nederland. Wij waren amateurs en namen het 
op tegen bijna allemaal profs. Niemand gaf ook 
maar één rooie cent voor ons. En toch hebben 
we die wedstrijd gewonnen. Dat was prachtig! 
In november beginnen we aan een nieuwe 
campagne. Het wordt een moeilijke groep maar 
het belangrijkste is dat we als team progressie 
blijven maken en de positieve sportieve lijn van 
de laatste jaren blijven doortrekken.”
 
“Mijn taak bestaat erin om ervoor te zorgen dat 
de spelers fysiek in orde zijn” zegt Jean-Chris-
tophe Hougardy. “Niet alleen tijdens de week 
van de interland maar gedurende het volledige 
seizoen. Ik ben ook dikwijls hun vertrouwens-
persoon. De bondscoach verwacht dat ik de 
spelers constant opvolg. Als er een speler een 
ernstige blessure heeft opgelopen neem ik dik-
wijls contact op met mijn confrater en bespreek 
ik hoe wij die blessure kunnen aanpakken en/
of behandelen. Tijdens de interlandweek zorg 
ik ervoor dat de spelers in de beste omstan-
digheden aan hun wedstrijd kunnen beginnen 
zodat ze klaar zijn om op hoog niveau te pres-

teren. Yérime Sylla is meer dan alleen maar een 
bondscoach. Ik herinner me nog een gesprek 
van enkele jaren geleden toen er twijfel was 
over het voortbestaan van de nationale ploeg. 
Hij heeft toen mensen samengebracht die wél in 
de Red Wolves geloofden. Het was een schar-
niermoment want had hij dat niet gedaan dan 
stonden we niet waar we nu staan. Hij geeft zijn 
staf veel vertrouwden. Michel Kranzen, Marc 
Dongleur en ikzelf zijn zijn zintuigen terwijl hij 
in Frankrijk werkt. Hij heeft een blind vertrou-
wen in ons en ik denk dat dit iedereen een 
boost geeft. Hij weet dat ik een goede kennis 
van het spelletje heb en geeft mij ook de toe-
lating om raad aan de spelers te geven. Deze 
staf is echt een groep vrienden. Wij zijn nu goed 
op elkaar afgestemd en ieder weet meestal pre-
cies van wat de anderen  van hen verwacht, wat 
hun noden zijn en hoe zij moeten reageren. Wij 
weten exact wat we moeten doen. »

Een week samenleven als groep zorgt ook wel 
af en toe voor hilarische en grappige momen-
ten. “Ik herinner me de wedstrijd van vorig jaar 
in Griekenland nog” zegt Marc Dongleur. 
“Toen we de bus opstapten vroeg ik of iedereen 
zijn truitje had. Thomas Bolaers trok plotseling 
bleek weg. Hij vond zijn truitje niet. Onze uitrust-
ing is gepersonaliseerd en alle informatie was 
tijdens de technische meeting al doorgegeven. 
Ik heb dan voor een oplossing gezorgd en 
Thomas dankte met het beslissende doelpunt. 
Drie dagen later kreeg ik een videobericht van 
Thomas. Hij schaamde zich en toonde zijn wed-
strijdshirt dat al die tijd in zijn rugzak verstopt 
zat.” 
 
“Ik ga terug naar 2012 en onze interland in Let-
land” zegt Jean-Christophe Hougardy. “Het 
was hartje winter en we logeerden in een hotel 
dat eigenlijk alleen maar in de lente geopend 
was omdat er geen verwarming was. “Buiten lag 
er een sneeuwtapijt, binnen was alles bevroren. 
Ik herinner mij het beeld van onze bondscoach 
die getooid met muts, handschoenen, training, 

dikke vest onder een 
stapel dekens de slaap 
probeerde te vatten. 
Toen vonden we dat 
niet leuk maar achteraf 
hebben we er toch en-
kele keren hartelijk om 
kunnen lachen.”
 

Eric Dupain
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Vorig 
seizoen was 
Bart Lenders nog speler 
en veroverde hij met Bocholt de Be-
ker van België. Dit seizoen maakte hij zijn debuut 
als coach van de Noord-Limburgers en veroverde hij meteen 
een eerste landstitel in de clubgeschiedenis. Van een entree gesproken…

EERSTE TITEL VOOR BOCHOLT

TWAALFDE VOOR HASSELTSE DAMES

‘Dat mag je wel zeggen,’ lacht Bart Lenders en-
kele dagen na de kampioenenviering. ‘Dit is te 
mooi om waar te zijn, het begint nu nog maar 
echt tot mij door te dringen. Misschien moei-
lijk te evenaren in de toekomst, maar ik had mij 
geen betere start kunnen wensen…’    
Qubiq Achilles Bocholt reed nochtans een 
vreemd parcours. In de BENE-league niet echt 
schitterend, in de Beker uitgeschakeld in de 
halve finale en in de play-offs liep het aanvan-
kelijk evenmin van een leien dakje. Tot in de 
titelfinale …

‘Dat klopt, maar het is enkel de buitenwereld 
die ons in twijfel trok. Ikzelf was er gerust op, 
ik had mijn plannetje klaar en wist exact waar 
ik naartoe wilde. En de spelers wisten dat ook. 
We zouden de BENE-league gebruiken om de 
jongens beter te maken op training. De kans dat 
we de BENE-league konden winnen was klein, 
daar hadden we ons al mee verzoend. Maar 
we hebben die competitie nuttig gebruikt om de 
ploeg te kneden, om zwakke punten bij te sturen 
en op collectiviteit te werken. Intussen konden 
enkele basisspelers revalideren. Vanaf januari 
hebben we ons gefocust op routine, discipline 
en stabiliteit, om zo te bouwen aan een feilloos 

op elkaar ingespeelde ploeg. En 
met slechts één doel voor ogen: 
die landstitel. Akkoord, ook in 
de play-offs werd het geen zon-

dagswandeling. Wij verliezen inderdaad 3 
op 4 tegen Sasja. Maar Sasja is zowat ons 
zwarte beest hé. Laat ons zeggen dat de ei-
genlijke wederopstanding is gekomen met 
de rentree van Bartosz Kedziora. Eens die 
volledig fit was stonden we er als ploeg. 
Hij gaf ons vertrouwen. Ach, het klinkt mis-
schien wat té zelfverzekerd, maar we wilden 
absoluut pieken op het eind van die play-
offs. Als je ziet op welke manier wij de titel- 
finale hebben gedomineerd, denk ik wel dat 
Bocholt de verdiende kampioen is.’

Er staan als het om de knikkers gaat: dat is 
zeg maar het credo van de Bocholtse T1. 
Ook als het over de sterke punten van zijn 
team gaat is Bart Lenders resoluut.

‘Vroeger was Bocholt afhankelijk van in-
dividueel talent. Dat was dit seizoen niet 
zo. We zijn er in geslaagd een team te 
vormen. Elke aanval vertrok vanuit een 
ijzersterke defensie. Verdedigen is ons 
stokpaardje. Ook de wil en motivatie om 
een prijs te pakken was enorm in deze 
groep. Het gemis van een landstitel woog 
zwaar op de club.’

Bart Lenders werd in 2004 al landskam-
pioen met Neerpelt. Maar deze primeur 
met Bocholt geeft hem nog meer voldoe-

ning. Daarom wil hij volgend  seizoen bevesti-
gen als “kampioenenmaker” en Bocholt verder 
uitbouwen. Serge Spooren komt al zeker over 
van Nelo, Leon Van Schie, Vladi Tasevski en 

David Denert verkassen.  ‘De posities die va-
cant zijn hopen we in te vullen met jong Bel-
gisch talent,’ besluit Bart Lenders. 

Jo Smeets: succescoach  

Jo Smeets wordt stilaan een handbalmonument. Als speler behaalde hij 7 kampioenstitels (waar-
onder één in Nederland), als trainer 3. Met de Hasseltse meiden werd het zijn tweede titel op rij. 
Toch vindt hij niet dat Initia superieur was. 

‘Helemaal niet,’ aldus de Hasseltse T1. ‘Vergeet niet dat we zijn gestart met een vernieuwde ploeg. 
Vier speelsters weg, daarom hebben we Liv Pauwels en de Nederlandse Linda Vallen ingelijfd. 
Die meisjes moesten zich aanpassen en als dat enigszins lukte valt Charlotte Willems gebles-
seerd uit. Gelukkig hebben we twee talenten uit onze jeugd kunnen integreren zodat ik toch 
nog over een volwaardige kern beschikte. Onze competitiestart was dus zeker geen succes. 
Bovendien werden we al vroeg uit de Beker gewipt door Visé. Laat ons zeggen dat er pas 
na de Europese campagne een ploeg stond. Uit die vier Europese wedstrijden hebben we 
vertrouwen getankt. Maar dan kwam er de lange competitiestop en een aarzelende herop-
start zodat we pas tegen de play-offs klaar waren. Ondanks verlies in Bocholt hebben we 
daarin toch gepiekt. Maar dat is nu net het positieve van deze competitie: de top is ruimer 
geworden. Een ploeg als Bocholt speelt een belangrijke rol in het titeldebat. Het gaat niet 
slechts tussen twee ploegen voor de titel, er zijn meerdere kandidaten. Dus ook niet elk 
verliespunt wordt afgestraft, er worden er onderling meerdere verkwanseld.’

Jo Smeets looft vooral de collectiviteit en de samenhorigheid van dit Initia. De Has-
seltse meiden zijn ook na training en wedstrijd een hechte groep. ‘Mentaal staan ze 
enorm sterk en die kwaliteit heeft ons de titel opgeleverd,’ weet Jo Smeets. ‘Als het 
even tegenzit kunnen ze op karakter terugslaan. Ik denk dat het een unicum is in 

het dameshandbal dat een groep zo aan mekaar is gehecht. Bovendien kan deze 
groep nog groeien. Volgend seizoen blijft iedereen, en dat geeft ook 

mij rust en vertrouwen. De toekomst lijkt verzekerd.’

Cois Van Aelst  

DE KAMPIOENEN
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De doelman belangrijk van jongs af aan!De doelman belangrijk van jongs af aan!
De handbalprofessor heeft het deze keer over de hand-
baldoelman of – vrouw. Niet alleen is deze speler heel erg 
belangrijk voor het team en verdient zijn opleiding alle 
aandacht. Jammer genoeg zijn er ook slechts weinig doel-
mannen en zeker doelvrouwen in Vlaanderen. En dat begint 
reeds bij de jeugd. Zelfs bij de oudste jeugdcategorieën 
zie je soms ploegen zonder specifieke keeper in doel.  Re-
sultaat daarvan : de weinige doelmannen en - vrouwen die 
doorstromen naar de senioren vanuit de jeugd!  En dat zou wel 
eens een probleem kunnen opleveren op termijn…

In de volgende tekst heeft de handbalprofessor 
het makkelijker wijze steeds over de ‘doelman’. 
Uiteraard doelt hij hiermee zowel op doelmannen 
als doelvrouwen. 

Het handbalspel heeft nood aan doelmannen, 
zonder hen zou onze sport er anders uitzien. 
Vaak is het vinden van een doelman echter een 
probleem en wordt hij zowat beschouwd als het 
vijfde wiel aan de wagen. Het minst behendige of 
minst beweeglijke kind verzeilt dan maar in doel. 
Een fout die in de Scandinavische landen nooit 
wordt gemaakt, en terecht! De competenties van 
een goede doelman vereisen juist een grote mo-
torische vaardigheid van deze atleet. Bovendien 
is het, zowel in de competitie als in de topsport, 
de doelman die het verschil kan maken voor de 
ploeg. Hij kan de wedstrijd winnen. Daartegen-
over staat dat niemand een fout van de doelman 
kan herstellen, elke fout is fataal. Het gevolg van 
goed of slecht pareren is bepalend voor het re-
sultaat van het ganse team. 

Maar hoe vinden we goede doel-
mannen?

Een goede doelman worden, begint reeds 
bij de start van de handbalcarrière. Daarom 
moet al bij de kleinste handballers (JM 10, 
JM12 en JM14) de doelman zeker de nodige 
aandacht krijgen, zonder daarom reeds te 
spreken over specialisatie!

Het is hier sterk aan te raden om alle kinderen 
op regelmatige tijdstippen plaats te laten nemen 
in het doel. Zo leren ook zij het spel als doelman 

kennen. Dat wil niet zeg-gen dat 

een kind, dat echt niet in het doel wil 
gaan staan, gedwongen moet worden. 
Door veel aandacht te schenken aan 
de doelman en spelertjes om beurt in 
het doel te laten plaats nemen, kunnen 
er enkele kinderen overblijven die het 
verdedigen in doel best wel fijn vinden. 
Het is aan de jeugdtrainer om via cor-
recte observaties deze spelers eruit te 
selecteren. 

Daarbij kan er gekeken worden naar 
motorische veelzijdigheid, aanleg voor 
coördinatie, bijzondere actie- en re-
actiesnelheid, gebrek aan angst voor 
harde ballen, menta- liteit, kanaliseren 
van emoties... In het begin is het daar-
naast aan te raden om met lichte bal-
len (softballen) te spelen bij het werp-
en op doel. Wanneer de kinderen nog 
niet geoefend op doel werpen, is de 

kans groot dat ze naar het midden van 
dat doel mikken en niet naar de hoek-
en. Een harde bal recht op je lichaam 
krijgen, versterkt dan ook het angst-
gevoel voor de jonge, ongetrainde 
doelman. 

Wanneer wordt er begonnen 
met de specifieke training van 
doelmannen?

Zodra de leeftijd van 11 à 12 jaar bereikt 
wordt, is de tijd gekomen om de doelman-
nen hun basistechniek aan te leren en deze 
te trainen. Hierbij moet rekening worden ge-
houden met hun leeftijd, gestalte en maturiteit. 

per post naar:
Vzw Sportvrienden SUS WEYN REFERENDUM

Michel De Clercq
Bosuil 80 bus 52

2100 Deurne-Antwerpen

Elke overbelasting is uit den boze. Zorg er even-
wel ook voor dat deze jonge doelmannen verder 
zoveel mogelijk met de andere spelers meetrain-
en en -spelen. Dat ontwikkelt hun atletische en 
spelvaardigheden en bevordert hun spelinzicht. 
Al te vaak zien we kinder- en een hele 
training in doel ‘hangen’.

De eerste basis- technieken 
die aangeleerd worden zijn 
deze om hoog, halfhoog en 

laag geworpen ballen 
doeltreffend te pareren. Al-

les vertrekt daarbij vanuit een 
goede basishouding- en positio- 

nering. Pas later worden meer specifieke tech-
nieken ( zoals  afweertechnieken voor hoekshots 
en hampelmann) aangeleerd, net als de samen-
werking met de verdediging. Het aanbrengen van 
de technieken moet op een erg variabele manier 
gebeuren én laat ruimte voor de ontwikkeling van 

een persoonlijke ‘stijl’ van de toekomstige doel-
man. Alle doelmannen, wereldkeepers incluis, blij-
ken elk hun eigen individuele stijl te vertonen. Kijk 
maar naar wereldtoppers als Mattias Andersson, 
Arpad Sterbik en Niklas Landin. 
   
Al deze technieken worden niet van vandaag 
op morgen beheerst. Het kost jaren om ervaring 
op te doen. Daarom moet de doelman reeds bij 
de jeugd specifieke trainingen krijgen door een 
gespecialiseerde trainer. Het is namelijk niet vol-
doende om de doelmannen alleen in het kader van 
de werptrainingen van de veldspelers te trainen. 
Door gestructureerd aandacht te besteden aan de 
doelmannen zowel tijdens de groepstrainingen als 
de specifieke trainingen, gecombineerd met een 
goede communicatie tussen de diverse trainers en 
opvolging van de speler, kan er gezorgd worden 
voor een degelijke opleiding op lange termijn van 
de toekomstige doelman. 

Per e-mail naar:
 handbalreferendum@gmail.com

OPSTUREN voor 1 augustus 2016

Sportvrienden Sus Weyn
Referendum beste handballer/handbalster en scheidsrechterduo 

van het seizoen 2015-2016

Beste sportvriend,

De vzw  “sportvrienden Sus Weyn”, richt in samenwerking met de Vlaamse Handbalve-
reniging opnieuw haar jaarlijks referendum in om de beste speler – speelster en het beste 

scheidsrechterduo van het voorbije seizoen 2015/2016 te verkiezen. 

De stemprocedure bevat 2 delen:
• De VHV verzoekt haar leden deel te nemen aan het referendum.
• De handbalspecialisten, trainers van eerste klasse clubs en pers worden uitgenodigd 

om deel te nemen.

Hoe deelnemen?
U kunt zowel bij de mannen als bij de vrouwen 3 namen invullen.

Voor de scheidsrechters mag U 3 koppels invullen. 
Uiteraard dienen deze in de Belgische competitie te spelen.

DE HANDBALPROFESSOR
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Als driemaal scheepsrecht is, dan geldt zulks zéker voor Vive Tauro 
Kielce. De club  van de flamboyante (Nederlandse) voorzitter Bertus 
Servaas won bij zijn derde deelname de VELUX EHF Champions League 
na een beklijvende penalty schootout. Dat daarin de keepers een hoofd-
rol zouden spelen is evident. Veszprém-doelman Alilovic stopte 1 straf-
worp, Slawomir Szmal pakte er twee. Meteen de eerste EHF Champions 
League-trofee voor Kielce en… de clubkas 500 000 euro rijker.

SENSATIONELE ONTKNOPING VAN 
EEN ONVERWACHTE FINALE

Na driekwart wedstrijd zag het er voor Kielce nochtans beroerd uit. De Polen stonden tegen 
een constant dominerend Veszprém 19-27 achter en de Hongaren hadden duidelijk zin in een 
triomftocht. Tobias Reichmann (8) en Karol Bielecki (6) brachten Kielce nochtans verrassend 
terug in de wedstrijd, doelman Szmal dreef Veszprém tot wanhoop en on the buzzer scoorde 
Lijewski (5) de gelijkmaker voor de Polen. Verlengingen dus, en daarin maakte Veszprém dan 
weer in extremis gelijk. Met een hartverscheurende penalty shoot-out als apotheose van een 
sensationele finale. 
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‘Dit is een historische dag voor het Poolse handbal. De finale spelen was al historisch, maar de 
Champions League winnen is gewoon amazing… Ik kan mijn spelers enkel bewonderen én fe-
liciteren met hun inzet. Zuiver op karakter een scheve situatie rechtzetten kan je enkel met de 
juiste mentaliteit. En die heb ik bij iedereen ervaren…’, lachte Kielce-coach Talant Dujshebaev 
na de ceremoniële uitsmijter. Met lachen is de Spanjaard nochtans eerder karig. Gewoonlijk is 
hij boos. Zoals in de halve finale tegen PSG  daags voordien, waarin hij voortdurend druk ges- 
ticulerend langs de zijlijn liep. Waarom? Wel de Poolse T1 beklaagde zich constant over de 
arbitrage en probeerde daarin zowat iedereen  mee te trekken. Het publiek (dat hem stee-
vast op een fluitconcert trakteerde), de EHF delegates (die hem telkens terechtwezen), zijn 
collega Serdarusic van PSG (die hem gewoon uitlachte) en de legends Iker Romero en 
Stefan Lövgren (die vanop de VIP-seats de andere kant opkeken). ‘Talant is altijd boos, 
op iederéén,’ aldus een Spaanse collega naast me. 

Hard vs. onzacht 

Nu ging het er in die eerste halve finale tussen Kielce en PSG ook spijkerhard aan 
toe. Met in de slotfase een heuse primeur: de Duitse scheidsrechters deden een 
beroep op de videobeelden om Igor Vori van PSG met een rode kaart te bestraf- 
fen. ‘We hebben vandaag nooit handbal gespeeld, enkel een gevecht geleverd,’ 
jammerde de Parijse T1 Noka Serdarusic achteraf. ‘Daarin bleek Kielce beter. 
Ik heb geen enkele fraaie combinatie gezien van ons. En op het eind maakten 
we nog een resem technische fouten. We verdienden niet van te winnen.’ 
De tweede halve finale Kiel-Veszprém was boeiend en aangenaam. 
De Hongaren hadden wel verlengingen nodig om de Duitse 
Rekordmeister  op de knieën te dwingen.
‘Ik wil mijn spelers gelukwensen voor de man-
ier waarop ze op moeilijke momen-
ten in zichzelf bleven ge-
loven en zich terug 

in 
de wed-

strijd knokten,’ gaf 
Veszprém-coach Javier Sabate 

nog mee. Zijn opponent Alfred Gis-
lason bleef ondanks de nederlaag 

behoorlijk positief. ‘We speelden een 
sterke wedstrijd, vooral tactisch zat het 

goed. Helaas namen we in money time, 
toen we twee doelpunten voorsprong had-

den, verkeerde beslissingen. We boden 
Veszprém zo maar de extra time aan…’

“Handball-Krimi: Kiel verpasst Finale”, bloklet-
terde Bild am Sonntag. Voor handballminnend 

Dui ts land 
was het inder-

daad even slikken. Titelambi-
ties moest THW al eerder laten varen, 

de Pokal ging ook al aan hun neus voorbij 
en anno 2016 evenmin een prijs in de EHF Champions 

League. Zelfs geen troostprijs, want dankzij 10 doelpunten van 
Mikkel Hansen en een glansprestatie van Titi Omeyer ging het brons naar 
de Parijzenaars. 
En dat was een bittere ontgoocheling voor Dominik Klein. De 32-jarige 
linksbuiten verruilt na tien jaar successen met de zebra’s  -8 keer 
landskampioen, 6 keer bekerwinnaar en in 2007, 2010 en 2012 
de EHF Champions League-  THW Kiel voor HBC Nantes (F) en 
wilde wat graag afscheid nemen met die supertrofee. Na de ned-
erlaag liet hij zijn tranen de vrije loop. ‘Ach, het is überhaupt al 
een mirakel dat wij de Final 4 haalden,’ sprak Dominik Klein na 
wat oplapwerk. ‘Met dertien zware blessures in tien maanden 
was het een onwaarschijnlijk pechseizoen voor ons. Toch blijf 
ik zwaar teleurgesteld. Ik heb in deze Lanxess Arena mijn 
grootste triomfen gevierd, vandaag echter ook mijn grootste 
ontgoocheling. Bij mij gaat het immers om emotie. Jammer 
maar helaas, THW blijft met lege handen achter…’

Nieuwe CL-formule: succes

In de coulissen van de Lanxess Arena (19750 toe-
schouwers!) ontmoetten we een opgetogen Jean Bri-
hault. Het doet de EHF-voorzitter altijd plezier als je 

hem in zijn moedertaal aanspreekt. En ook over de nieu-
we format van de EHF Champions League bleek hij tevre-

den. ‘Ik denk dat ik de tolk ben van iedereen, EHF Board, clubs, spelers én de vele fans, om te zeg-
gen dat deze formule een succes is. Vooral omdat de nieuwe format aanvankelijk nogal omstreden 
was. Er zit geen symmetrische structuur in en dat maakt het moeilijk om meteen te aanvaarden. 
Maar al vanaf de loting kwam er meer klaarheid, kreeg de formule gestalte. En in de groepsfase 
groeide de belangstelling zienderogen. Het werd immers een onuitgegeven topcompetitie. 

Dominik Klein: emotie
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Met wedstrijden op het scherp van de snee, 
met telkens gering verschil in de eindscore, 
met veel emotie en spanning. In de kwartfina-
les was het gewoon nagelbijten en dat was 
uitgerekend de bedoeling van die nieuwe 
formule. Want wat heb je er aan als Kiel 
met tien doelpunten verschil komt winnen? 
Enkel ontgoocheling en minder interesse. 
Nu hadden de supporters in elke wed-
strijd het gevoel dat hun club kon winnen. 
Het zat allemaal dicht bijeen, er waren 
geen extreme verschillen meer 
in de eindscore. Daarvoor doen 
we het, om de fans voor ons te 
winnen, om het handbal te zien 
groeien en wereldwijd populair te 
maken. Die opzet werd met deze 
format bevestigd en we gaan die 
zeker behouden.’ 

Nakend afscheid

Over de VELUX EHF Final 4 Cham-
pions League debiteert de Fransman 
enkel in superlatieven.

‘Formidabel hé. Het doet me altijd ple- 
zier als blijkt dat een toptornooi wordt 
beslist op het veld en niet in de media 
of in de coulissen. Kiel en PSG werden 
als de gedoodverfde finalisten beschou-
wd in zowat alle kranten en magazines. 
Niet dus. Een match moet altijd worden 
gespeeld. En een match duurt 60 mi-
nuten. Dat is nog maar eens bewezen 
in die sensationele finale. Hitchcock had 

het scenario niet beter kunnen sch
rijven. Dat is de ongeschreven wet van 

de sport. De Polen hebben getoond hoe 
handbal moet worden gespeeld. Veel vari-

atie, snelheid van uitvoering, scoren vanop 
alle posities. En ook dat men nooit zeker is tot 

er wordt afgefloten, en dat details soms over 
winst  winst en verlies beslissen. Toch prachtig 
hé, die uitgelaten vreugde van de Polen. Ik 
denk dat Kielce weliswaar een onverwachte, 
maar zeker geen onverdiende eindwinnaar is. 
Het waren ook twee totaal verschillende halve 
finales. De eerste keihard, zonder ruimte, con-
stant een fysieke slag, een loopgravenoorlog 
zeg maar. De tweede een zeer open wedstrijd, 
spektakel, de vleugels werden bij het spel be-
trokken, de bal ging razendsnel rond. Ook voor 
de scheidsrechters was de tweede een stuk 

makkelijker te leiden. In de eerste moesten 
ze voortdurend bestraffen. Geloof me, deze 

editie was een enorm sportief succes.’
In november neemt Jean Brihault af-
scheid van de EHF. In schoonheid, zoals 
dat heet…

’Dit is inderdaad mijn laatste Final 
4,’ besluit de sympathieke Frans-
man, ‘want in november stop ik 

als EHF-president. Maar ik 
neem afscheid als een zeer 
tevreden man. Niet alleen  
als voorzitter van een board 
die binnen de EHF schitter-
end werk heeft geleverd. 
Maar ook en vooral als 
handballiefhebber. Je suis 
un homme heureux… ‘

Cois Van Aelst

Horizontaal
3. Welke speelster pakte als eerste Belgische vrouw een 
Europese prijs met haar team (alleen de achternaam)?
5. Wie is vice-wereldkampioen bij de dames?
6. Welk land versloegen onze Red Wolves in de EK-play 
offs?
7. In welke stad gaat jaarlijks de Champions League Final 
Four bij de dames door?

9. Met welk team werd Xenia Smits kampioen in Frankrijk?
10. Wie is wereldkampioen bij de dames?
11. In welk land gaan de Men18 deelnemen aan het EK?
12. Wie is de nieuwe landskampioen bij de mannen?
13. Waar werden de Belgische jeugdfinales gespeeld?
17. Wie werd onverwacht Europees kampioen bij de man-
nen?
18. Welk dier is de mascotte van onze nationale heren-
ploeg?

Verticaal
1. Wie werd kampioen in 2e na-
tionale bij de dames en mocht de 
promotie naar 1e nationale vieren?
2. Hoeveel officials zitten er maxi-
maal op de bank bij een ploeg?
3. Waarvoor staat de HVH in HVH 
Zandvliedt?
4. Hoeveel spelers staan er maxi-
maal op een handbalveld?
8. Waar werden de Vlaamse jeugdfi-
nales gespeeld?
9. Welke Vlaamse club neemt 
volgend seizoen voor het eerst deel 
aan de BENE-League?
14. Hoeveel m breed is een hand-
balveld?
15. Wie won de Champions League 
Handbal bij de mannen?
16. Wie werd landskampioen bij de 
dames?
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TALENTEN HAKEN AF OMDAT ZE ZICH NIET GEACCEPTEERD VOELEN
Signaal van federatie en clubs dat we welkom zijn zou mensen kracht geven

Sigurd Thomassen groeide op in het handbal. Vader Eddy Thomassen bouwde bij Initia Has-
selt eerst een carrière als speler uit en werd er nadien trainer. De naam Thomassen is een 
ronkende naam en een autoriteit in het handbal. Vanaf zijn zesde speelde Sigurd handbal bij 
Initia Hasselt. Op zijn 16e begon hij aan zijn carrière als scheidsrechter, iets wat hij tot op 
vandaag nog steeds doet. Wedstrijden in binnen- en buitenland, interlands en wedstrijden 
voor de EHF. De 36-jarige Hasselaar doet het allemaal. Hij is uitgegroeid tot een gerespec-

teerd scheidsrechter in binnen- en buitenland. 

De echte aanleiding voor dit interview is de aandacht die Sigurd Thomassen vraagt voor een holebi vrien-
delijkere sportomgeving. “Op dit moment zijn er toptalenten die met de sport stoppen omdat zij zich niet 
geaccepteerd voelen. Ik weet zeker dat holebi’s welkom zijn bij de clubs maar dat wordt onvoldoende uit-
gestraald. Ik hoop dat de federatie en de clubs een standpunt innemen en dat ze inzien dat er mogelijk spe-
lers, trainers, scheidsrechters op dit moment niet in de sport aanwezig zijn omdat ze vrezen er geen plaats 

te vinden vanwege hun geaardheid.” De toon is meteen gezet. Wat volgt is een mooi en open gesprek. 

“Op mijn 28e ben ik uit de kast gekomen” zegt Sig-
urd Thomassen. “Eigenlijk heeft een speelster dat 
voor mij gedaan. Ik kwam haar toevallig tegen op 
een fuif waar veel holebi’s waren. Zij was heel ver-
rast om mij daar te zien. We hebben elkaar toen niet 
gesproken.  Zes weken later kende heel handbal-
lend België mijn situatie. Ik was vooral blij dat ie-
mand anders dat voor mij gedaan had. Zelf was ik 
er toen al een paar maanden uit, had ik mijn zus 
erover verteld en waren een beperkt aantal vrienden 
op de hoogte. Voor het overige had ik er geen rucht-
baarheid aan gegeven. Ik had tot op dat moment 
het gevoel in een sportomgeving te zitten die nogal 
vrij mannelijk was, nogal macho zoals in het voet-
bal, en waar ik vrij veel angst had om wat er zou 
gebeuren moest het nieuws naar buiten komen. Ik 
was op dat moment scheidsrechter en floot wedstrij-
den in eerste klasse alsook in Europa. Tijdens een 

match krijg je al zoveel naar je hoofd 
geslingerd en ik had helemaal geen 

zin om mensen extra voer te geven. Voor mij moest 
het op dat moment niet maar plots was de geest uit 
de fles. De reacties waren heel verschillend maar 
allemaal positief. Een aantal mensen waren tele-
urgesteld dat ik het hen niet persoonlijk verteld had. 
Anderen liet het dan weer onverschillig en vonden 
dat nieuws normaal.”

“Tot op vandaag weet ik soms nog altijd niet hoe 
ik met het homo zijn moet omgaan. Een half jaar 
geleden was ik voor een wedstrijd in Zweden. Na 
de wedstrijd was ik met mijn collega scheidsrech-
ter, een EHF-afgevaardigde en nog andere mensen 
uitgenodigd voor een etentje.   Op een bepaald mo-
ment werd er gesproken over privésituaties. Toen 
heb ik voor het eerst publiekelijk gezegd dat er thuis 
geen vrouw maar een man op mij zat te wachten. Ik 
sprak eigenlijk altijd over mijn partner tot er iemand 
aan tafel opmerkte dat het vrij respectloos was 
dat ik niet over mijn vriend maar over mijn partner 

“De perceptie dat men 
wel eens niet aanvaard 
zou kunnen worden, 

moet eruit.”

sprak. Dat was heel confronterend en eigenlijk heeft 
het toen helemaal mijn ogen geopend want ik betrapte 
mezelf op het feit dat ik toch nog vaak een omweg 
maakte in plaats van vrank en vrij te spreken over mijn 
geaardheid. Ik deed dit enkel en alleen om eventuele 
negatieve reacties te vermijden.”

Een tijd geleden las Sigurd Thomassen een artikel 
over holebi acceptatie. “Toen ik dat artikel las voelde ik 
meteen dat ik met dat zelfde probleem ooit geconfron-
teerd was geweest. Ik had destijds een vermoeden dat 
ik als holebi misschien niet geaccepteerd zou worden. 
Ik heb toen Wim Vos (voorzitter van de Vlaamse Hand-
balvereniging) en Bruno Willems (voorzitter Hubo In-
itia Hasselt) gecontacteerd met de vraag of clubs en 
sportverenigingen een duidelijk signaal zouden willen 
uitsturen naar mensen die misschien wel eens worste-
len met de angst om niet geaccepteerd te worden. De 
snelheid en positieve manier hoe men hierop gerea-
geerd heeft deed mij veel plezier.  Ik heb mij destijds 
‘geout’ en in Hasselt heeft men mij nooit anders beke-
ken. In het Belgische handbal heb ik destijds twee keer 
iets moeten horen van iemand die zich in de tribunes 
dacht interessant te moeten maken door iets te roe-
pen. Die persoon kreeg meteen lik op stuk van andere 
mensen in de tribunes. Zoiets blijft dan toch op één of 
andere manier hangen omdat je steeds vermoedt dat 
er nog zo mensen zijn die zo zouden reageren. Mis-
schien een onterecht gevoel, maar het is er wel.”

In de sportwereld is er ook een opmerkelijk verschil 
tussen mannen- en vrouwensport. “Het is algemeen 
geweten dat er bij de dames nogal wat lesbische 
speelsters zijn. In het voetbal bij de dames is het zelfs 
bijna een evidentie. Bij mannensporten zou er dan 
geen enkele homo zijn? Er zijn vaak vermoedens maar 
niemand die zich out. Dat roept toch veel vragen op. Ik 
kende één actief lid in het handbal die homo is en als 
ik nadenk over andere sporters dan moet ik het ant-
woord schuldig blijven. Ik zou het een geweldig sterk 
signaal vinden als de federatie en clubs een signaal 
geven door te zeggen dat iedereen welkom is, dat 
er geen onderscheid gemaakt wordt tussen man en 
vrouw, tussen blank en zwart, tussen hetero en holebi. 
Ik zeg niet dat die aanvaarding er niet is. Die is er ze-
ker. Alleen wordt dat niet uitgestraald. De perceptie dat 
men wel eens niet aanvaard zou kunnen worden, moet 
eruit. Elke holebi moet zich welkom kunnen voelen in 
een club. Ik ben ervan overtuigd dat er een paar hele 
goede en talentvolle spelers momenteel niet in onze 
sport aanwezig zijn omdat ze zich niet geaccepteerd 
voelen. Jongeren die niet naar het handbal durven 
komen omdat ze schrik hebben dat er gelabeld zoud-
en kunnen worden. Een signaal van een federatie en/
of club kan het durven zetten van een stap verkleinen.”
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Vorig jaar was ik al niet meer tevreden over het niveau dat ik haalde, maar op aandringen 
van mijn vader liet ik mij overhalen om er nog een jaartje bij te doen als speler van Callant 
Tongeren,” vertelt Joris Tack. “Ik was nog altijd niet tevreden over mijn niveau, maar ik 
prijs me gelukkig dat ik definitief afscheid kon nemen met een zesde beker voor mijn ploeg. 
Welke speler kan zeggen dat hij in zijn carrière van twaalf jaar zes keer kampioen speelde 

en zes keer de Belgische beker won? Maar nu is het welletjes geweest.

Ik had een beetje koppiger moeten zijn

Joris Tack intussen te pakken krijgen, is geen 
sinecure: van ’s morgens vroeg tot acht uur 
’s avonds is hij als zelfstandige bezig in een ei-
gen praktijk, samen met drie collega’s. “Tja, dat 
is mijn leven van de laatste twee jaar en allicht 
van de komende dertig jaar. Maar ik heb een heel 
gevarieerde job: kinesitherapie, manuele therapie 
en revalidatie voor mensen van alle leeftijden, zo-
wel uit de sport als buiten de sport,” omschrijft Joris 
zijn takenpakket.

Toch was het niet gemakkelijk om af-
scheid te nemen van jouw favoriete sport 
met 35 Europese bekermatchen en 58 
selecties voor de nationale ploeg op de 
teller.

“Ik begon aan mezelf te twijfelen. Ik kon niet 
meer de energie van vroeger opbrengen, de 
batterijen geraakten niet meer altijd tijdig op-
geladen en dan werd het voor mij ook min-
der leuk. Ik heb dan de keuze gemaakt. Eigen-

lijk wilde ik al een jaar eerder stop-

pen, maar de overtuigingskracht van mijn vader en 
ook wel mijn eigen fierheid brachten me ertoe om te 
pogen in schoonheid te eindigen. Dat we als ploeg 
toch nog een prijs pakten, was dan ook plezant, 
maar nu is het welletjes: ik ben niet gemaakt om als 
bankzitter te fungeren.”

Je hebt vele mooie herinneringen aan 
die handbalcarrière. Wat zal je steeds 
onthouden?

“Het mooiste blijft altijd de eerste prijs die je bin-
nenhaalt. Als jonge gast regelmatig mogen inval-
len en dan in de nokvolle oude zaal van Tongeren 
nog kampioen mogen spelen; dat zal me altijd bij-
blijven. Net als mijn eerste selectie voor de natio-
nale ploeg tegen Qatar, waarbij ik ook enkele goal-
tjes maakte. Legendarisch waren ook de jeugdse-
lecties in volle examenperiode. We stonden toen 
met enkele spelers heel vroeg op om te kunnen 
studeren, vooraleer we aan handballen dachten. 
Zo konden we sport en studies blijven combineren.”

JO R i S TA c k S TO p T m E T h A n D b A L L E n “Joris Tack stopt met handballen na zes titels en zes 
bekers bij Callant Tongeren”

Nooit gedacht aan handballen in het 
buitenland?

“Zeker. In het eerste jaar na mijn studies waren 
er contacten met het Duitse Erlangen, maar de 
gesprekken werden afgebroken toen ze me een 
contract opstuurden met lagere lonen dan eerst 
afgesproken was. Ik heb daar wel een beetje spijt 
van gehad, omdat de club zich nadien langzaam 
opwerkte tot een vaste Bundesliga-ploeg.  Uitein-
delijk ben ik ook blij met het mooie palmares dat ik 
bij Callant Tongeren bij mekaar speelde. Mijn vader 
mag daar ook fier over zijn, vind ik. Want we kregen 
extra-trainingsmogelijkheden aangeboden, maar 
eigenlijk kwamen alleen steeds dezelfden naar die 
bijkomende trainingen en stopten we ermee.”

Is dat één van jouw ontgoochelingen?

“Ik vind inderdaad dat de jonge garde tegenwoor-
dig veel te snel tevreden is. Als ze een plaatsje in 
het eerste elftal veroverd hebben, zijn ze al con-
tent. Soms kunnen ze om allerlei redenen niet 
meer naar de trainingen komen. Dat was indertijd 
‘not done’. Je kwam trainen. Punt uit. Ik mis ook 
de nodige motivatie bij velen. Ik vond het voorbije 
seizoen trouwens één van de zwakste qua kwa-
liteit sinds vele jaren. Geen enkele ploeg haalde 
eigenlijk een constant niveau gedurende het ganse 
seizoen.”

Je had nochtans de boeiende BeNeLea-
gue en enkele fraaie Europese resultaten, 
zowel in clubverband als bij de nationale 
ploeg…

“Dat is juist. Ik zeg ook niet dat er in deze jongere 
generatie geen talent of geen kwaliteit aanwezig is. 

Maar het kan nog beter: er moet nog meer gewerkt 
en geïnvesteerd worden in de eigen carrière. En 
– we zullen het niet te hard van de daken roepen – 
we mogen ook niet vergeten dat een aantal mooie 
resultaten er kwamen door toeval of een gunstige 
loting. Dat sommige spelers terecht hun geluk in 
het buitenland zoeken om op een hoger niveau te 
geraken, kan ik toejuichen, maar het heeft ook te 
maken met een gebrek aan kennis van de eigen 
competitie en het ontbreken van goede trainers, 
waardoor er voor 23- of 24-jarigen te weinig uitda-
ging is.”

Conclusie na het beëindigen van een 
mooie carrière?

“Ik ben fier op de prijzen die we behaald hebben. 
Persoonlijk betreur ik nog één ding: bij de jeugd en 
ook onder coach Dosen mocht ik spelen als linker 
opbouwer. Dat vond ik echt wel de plaats waar ik 
het beste rendeerde. In het belang van de ploeg 
werd ik echter uitgespeeld als spelverdeler. Ik had 
een beetje koppiger moeten zijn.”

Verdwijn je helemaal uit het handbal?

“Je zal me nog wel in de tribunes vinden, want ik 
heb hier tenslotte ook vele vrienden gemaakt. Maar 
het zal niet bij elke wedstrijd meer zijn. Tijd maken 
voor andere zaken of voor mensen die ik door de 
combinatie sport-job een beetje verwaarloosd heb, 
zoals mijn vrouw b.v. Maar samen met haar begin-
nen we in december aan een nieuw hoofdstuk in 
ons familiaal leven als ons eerste kindje zal gebor-
en worden.”

Marcel Coppens
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L A D i E S c O R n E R

WELKOM IN EERSTE 
NATIONAAL LADIESDB GENT   

    KAMPIOEN

Eindelijk is er opnieuw 
een promovendus naar
eerste natioaal dames. De
voorbije jaren wilde im-
mers geen enkele club 
stijgen naar de hoogste 
reeks. Dit jaar wél. De 
meiden van DB Gent 
domineerden de com-
petitie en pakten met 
ruime voorsprong de 
kampioenstitel. Maar… 
was die titel wel de abso-

lute ambitie ?  

‘Goeie vraag,’ begint DB-trai-
ner Jo Bytebier, ‘In afspraak 
met het clubbestuur had ik 
als nieuwe coach slechts één 
doel vooropgesteld: beter 
doen dan vorig jaar. En ver-
mits ze toen tweede waren 
geëindigd denk je meteen aan 
de titel. Maar in principe was 
het vooral de bedoeling de 
groep te doen groeien, sterker 
te maken als ploeg. En dat is 
ons gelukt…’

DB Gent kwam, zag en over-
won, zo bleek al gauw. Winst 
werd haast vanzelfsprekend, 
verlies de grote uitzondering. 
De Gentse meisjes waren su-
perieur en al vrij snel werden 
ze de enige echte titelfavoriet. 

‘Dat klopt, maar toch heb-
ben we die titel niet zo maar 
cadeau gekregen,’ weet Jo 
Bytebier. ‘Er was natuurlijk 
een hemelsbreed niveauver-
schil met de laatste twee. Maar 
de overige ploegen waren fel 
aan elkaar gewaagd, iede-
reen kon van iedereen winnen 
of verliezen. Er waren soms 
echt verrassende resultaten, 
het was zeker geen zwakke 
competitie. Gent was mis-
schien wel de enige con-
stante, wij speelden door-
lopend sterk, zonder dipje. 
We hebben constant op hoog 
niveau getraind en de inzet 
van de meisjes was nave-
nant. In de eerste competitie-
helft hebben we onze sterke 
punten nog sterker gemaakt. 

Na de jaarwisseling hebben we aan de manke-
menten gewerkt. Onze fysieke paraatheid was 
met stip onze grote sterkte. Maar ook onze bank 
was doorslaggevend. Ik ben gestart met een 
kern van achttien speelsters, allen kandidaat 
eerste team. Die vele wisselmogelijkheden 
hebben resultaat gehad. Er zit ook veel variatie 
in dit spelerspotentieel. Behoorlijk wat schot-
kracht, maar ook technisch sterke speelsters. 

Er werd altijd wel een oplossing gevonden voor 
als het even minder goed draaide in de ploeg. 
We hebben weliswaar een vijftal speelsters bij 
de topschutters van onze reeks, maar we zijn 
niet afhankelijk van één bepaalde speelster, 
snap je ? En dat maakt het verschil…’

Groeimarge

‘Onze speelsters zijn jong, hebben nog 
een ruime groeimarge,’ vervolgt Jo 
Bytebier, ‘Zij zijn de vruchten van een 
geslaagd jeugdbeleid. En van een goed 
gestructureerde technische cel, met wel 
vier A-trainers. Mensen met veel ervaring 
en met een juiste visie. Onze politiek is 
van zoveel mogelijk eigen talent te laten 
doorgroeien naar het eerste team. Enkel 
op posities die we niet naar wens kunnen 
invullen trekken we extern talent aan.’

DB Gent lijkt alvast een aanwinst voor 
de hoogste damesreeks.  Er heerst een 
positief klimaat in de club, spelers, tech-
nische staf en bestuur tonen de juiste 
mentaliteit.

‘We kijken uit naar onze entree,’ beves-
tigt Jo Bytebier, ‘iedereen is er klaar voor. 
Het is een enorme uitdaging. We beseff-
en ook wel dat promoveren één is, maar 
zich in eerste handhaven een ander paar 
mouwen. Het is voor iedereen een droom 
die uitkomt, maar ook een grote stap in 
het onbekende. DB Gent is ooit begon-
nen als een vriendenploegje, werd aan-
gevuld met jong talent en is uiteindelijk 
een ambitieus team geworden. Al enkele 
jaren top drie gespeeld, de honger naar 
meer was dus groot. Gent kon overigens 
al eens eerder promoveren, maar heeft 
toen geweigerd. Nu is het van: yes, we 
can ! ‘

Jo Bytebier is vooral opgetogen dat het 
leeuwendeel van deze talentrijke groep 
bijeen blijft. Op uitzondering van een 
speelster die stopt en een meisje dat 
naar elders vertrekt waagt iedereen de 
grote sprong. 

‘Onze grote sterkte is dat er niet alleen 
op het veld, maar ook ernaast een team 
staat,’ besluit Jo Bytebier. ‘Als het nodig 
is gaan ze voor mekaar door een vuur. 
Ze maken graag plezier, maar kunnen 
zich ook keihard inzetten op training of in 
de wedstrijd. Na die twee verliesmatch-
en hingen de kopjes niet naar beneden, 
maar werd de eerstvolgende training nog 
harder gewerkt. Zo’n mentaliteit wekt ver-
trouwen. De hele technische staf weet 
dat het goed zit. En voor het clubbestuur 
is het een stimulans om ook een tandje 
bij te steken qua beleid en uitstraling. Zo 
wil men nu ook met de heren een stap 
hogerop zetten. De meiden hebben een 
positief signaal gegeven. En daar ben ik 
als coach fier op…’

Cois Van Aelst        
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RE g i O OO S T-WE S T

HBC IZEGEM
KAMPIOEN

West-Vlaanderen gaat opnieuw nationaal.
welkom Izegem!

Kortrijk en Izegem speelden immers ooit in eerste nationaal. Meer zelfs, beide clubs 
waren hofleverancier van talent voor clubs uit Antwerpen en Limburg. Wellicht was 
die exodus de oorzaak van de teloorgang van de West-Vlaamse vaandeldragers Kor-
trijk en Izegem. Beide clubs verdwenen uit de nationale reeksen. Maar… er is licht aan 
het einde van de tunnel: Izegem werd kampioen in Liga 1 en promoveert naar tweede 

nationaal. Met boegbeeld Robin Mathijs als T1.

‘Het lijk wel of we de competitie gedomineerd hebben, maar dat is maar schijn,’ blikt Robin Ma-
thijs tevreden terug. ‘Op het einde werd het nog best spannend. Voor de jaarwisseling waren we 
inderdaad dominant, liepen we zelfs zes punten uit en leek de titel voor het grijpen. Maar nadien 
kregen we een dipje. Verlies in Merksem, verlies in Neerpelt en verlies in de West-Vlaamse derby. 
Dat was even slikken, we moesten ons dringend herpakken. Nu hadden we in die periode wel wat 
blessurelast. Onder meer Ruben Mathijs speelde lang op halve kracht. Inderdaad, vanaf de neg-
ende speeldag is de motor beginnen sputteren. We waren toen minder goed bezig. Maar gelukkig 
hebben we dat kunnen herstellen.’  De concurrentie voor de titel kwam vooral van Olse Merksen en 

Apolloon Kortrijk, twee ploegen met knap wat ambitie. 

‘Reken daar gerust Tongeren en Neerpelt bij. Die ploegen hebben het ons ook behoorlijk lastig 
gemaakt.  Bocholt was ook niet mis, we waren zeker met vijf teams aan elkaar gewaagd. Maar 
uitgerekend die spankracht speelde in ons voordeel. De concurrenten schakelden elkaar onderling 
uit en Izegem profiteerde daar van. Vergeet niet dat Liga 1 een moeilijke reeks is, daar wordt op 
een vrij hoog niveau gespeeld. Tegen Merksem, Bocholt en Neerpelt wist je nooit precies met welke 

spelers die ploegen zich zouden aanbieden. Ze beschikken immers over een enorm arsenaal.’

 

Een derby is altijd en overal een bijzonder geladen wedstrijd. West-Vlaanderen is daar geen 
uitzondering op. De confrontatie tussen Kortrijk en Izegem zorgt steevast voor een afgeladen 

tribune én een gezonde rivaliteit.

‘Hét kantelmoment van de competitie was ongetwijfeld de tweede derby, de uitwedstrijd in Kortrijk,’ 
weet Robin Mathijs. ‘Daar hebben we de titel gepakt, absoluut. Belangrijk ook qua prestige. Het 
was lang geleden dat Izegem nog eens had gewonnen in Kortrijk. Toen hebben we een beresterke 
wedstrijd gespeeld. Doelman Jens Lievens stal de show. Hij is door zijn professioneel verleden 
zowat de ruggengraat van het team. Dankzij hem winnen we de titelmatch in Kortrijk. Maar onze 

andere keepers zijn ook sterk. En vooral: we stonden er als collectief.’  

Robin Mathijs is geen man van vele woorden, wél een krijger van vele oorlogen. Hij weet als geen 
ander hoe het er in de nationale reeksen aan toe gaat. En toch wordt het ook voor hem een nieuwe 

uitdaging. 

‘De honger in de groep naar meer is groot,’ besluit de Izegemse T1. ‘De jongens willen bovenal 
bevéstigen in  tweede nationaal. Izegem wil absoluut een vaste waarde worden in die reeks. We 
zijn nu al volop bezig versterking te zoeken. Bedoeling is van deze groep bijeen te houden, maar 
helaas weet je nooit of er talenten weggehaald zullen worden. Er zijn altijd kapers op de kust, snap 
je ? Deze spelersgroep kan op termijn nog groeien. We zijn gestart met een jonge kern aangevuld 
met enkele ervaren anciens. Ik heb er al vrij snel enkele -18-jarigen bijgenomen en intussen zijn 
daarvan al wel zes jongens geïntegreerd in de kern. Dus de toekomst lijkt verzekerd, de verjonging 
is volop bezig want er staan nog jonge gasten te drummen. We stappen met vertrouwen  tweede 

nationaal binnen.’

Cois Van Aelst       

  “DE CONCURRENTIE VOOR DE TITEL KwAM 
   VOORAL VAN OLSE MERKSEN EN APOLLOON KORTRIJK, 
TwEE PLOEGEN MET KNAP wAT AMBITIE”

Sleutelmoment: dé derby
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TOPSPORT KAN NIET 
ZONDER BREEDTESPORT

EFFICIËNT BESTUUR ZORGT VOOR 
MEER INKOMSTEN

De voorbije 15 maanden onderging de Vlaamse 
Handbalvereniging een ware metamorfose die werd 

ingeleid door de aanstelling van Wim Vos als nieuwe 
voorzitter. Er werd een gezond evenwicht gevonden 

tussen topsport en breedtesport. Er werd ingezet op 
communicatie en toegewerkt naar een nieuw beleidsplan 

voor de komende vier jaar. Met dat alles in het achterhoofd 
trokken Wim Vos en Eric Dupain naar Philip Muyters, Vlaams 

minister werk, innovatie, economie en sport.

In handbalmiddens heeft de naam Muyters tot vandaag nog vaak een negatieve weerklank. 
Philippe Muyters blijft voor veel mensen ‘hij die onze topsportschool gesloten heeft’. Het is een 
eerste van veel stellingen die we de minister voorschotelen.

“Ik ben blij dat ik hierop kan antwoorden” zegt Philippe Muyters. “De bedoeling van een topsport-
school is om mensen op te leiden die nadien van die sport effectief hun beroep kunnen maken. 
De norm is dat je moet kunnen leven van je sport. Maar de topsportschool heeft helaas geen 
professionele handballers voortgebracht, op een enkele uitzondering in de Franse tweede klasse 
na. De beslissing om de topsportschool te sluiten bracht een golf van protest op gang. Sommige 
mensen wezen bijvoorbeeld naar hun zoon die deel uitmaakte van de kampioenenploeg. Zo’n 
jongen had ongetwijfeld talent maar dat neemt niet weg dat hij er zijn boterham niet mee kon 
verdienen. In Hasselt, Tongeren, Bocholt en Sasja kan je geen profsport beoefenen en kan je 
bijgevolg niet leven van je sport. Het zou dus van slecht bestuur getuigen om alles in te zetten op 
handbal terwijl die spelers er nadien niets mee kunnen doen. Mensen moeten opgeleid worden 
om hun hoofdberoep en niet om hun hobby uit te oefenen. Dat klinkt hard maar het was toen de 
realiteit. Een topsportschool is iets anders dan een sportschool. Het gaat om topsport hè.”

Topsport inspireert breedtesporters

Ik vind het belangrijk, en dat staat ook in het federatiedecreet, dat een federatie er is voor iede-
reen. Voor topsport en breedtesport, voor jong en oud, voor mannen en vrouwen. Het is belang-
rijk om de combinatie te kunnen aanbieden. Je moet de twee hebben om goed te werken. De top-
sport beïnvloedt de hoeveelheid breedtesporters. We willen allemaal dat er veel aan sport gedaan 
wordt want sport is niet alleen gezond, sport heeft ook een sociale functie. Je doet er boven-
dien ook competenties en talenten mee op. Dat is iets wat nog veel te weinig wordt benadrukt. 
Ik ben zelf 16 jaar coach geweest van een ploeg. Je kan jongeren veel talenten en competenties 
meegeven die ze elke dag kunnen gebruiken. Doorzettingsvermogen, leren winnen, leren ver-
liezen, in team leren werken, op tijd komen, normen en waarden. Dat zijn allemaal aspecten die 
het de moeite waard maken om zoveel mogelijk mensen aan het sporten te krijgen. En topspor-
ters inspireren mensen om aan sport te doen. 

Ik neem graag hockey als voorbeeld. De mannen hebben zich nu voor de tweede keer op rij 
geplaatst voor de Olympische Spelen. Dat heeft een enorme invloed op de instroom van nieuwe 
leden. Dat is een één op één relatie. Als de Rode Duivels het goed doen gaan er meer mensen 
voetballen. Toen Kim Clijsters en Justine Henin hoge toppen scheerden in het tennis merkten 
we ook dat veel meer mensen gingen tennissen. De topsport beïnvloedt de breedtesport. Als je 
natuurlijk veel jongeren hebt die voor je sport kiezen heb je veel kans dat er meer talenten naar 
boven komen en dat die topsporter worden. Je krijgt daar een wisselwerking tussen topsport en 
breedtesport. Ik vind het dus enorm belangrijk dat ze beide aanwezig zijn. Sinds er bij de VHV een 

andere wind waait is er een betere verhouding tussen breedtesport en topsport. Ik 
hoor dat niet alleen. Ik begin dat ook te zien.

Een federatie hoort te werken als een bedrijf

Top op vandaag werden subsidies bepaald op basis van het aantal aangesloten leden. Maar eigenlijk 
is dat onvoldoende. Dat is een puur kwantitatieve zaak. De kwaliteit van het aanbod is verschillend en 
dat aspect wil ik meenemen.  Federaties die bijvoorbeeld inzetten op gekwalificeerde trainers moeten 
daarvoor beloond worden want goede trainers kosten geld. 

Wat nieuw is, en dat zou een Europese primeur zijn, is dat we willen inzetten op ‘corporate gover-
nance’ oftewel ‘goed bestuur’, vergelijkbaar met de code Buysse voor niet beursgenoteerde bedri-
jven. We moeten dat ook toepasbaar kunnen maken in het bestuur van de sport. Een goed bestuur in 
een federatie is natuurlijk iets anders dan een goed bestuur in een bedrijf, maar het is wel vergelijk-
baar. We zijn het nu aan het bekijken hoe we dat kunnen toepassen. De keuze voor goed bestuur is 
fundamenteel. Een bestuur is er nooit voor zichzelf: het is de rol van een federatie om de clubs en de 
sporters te ondersteunen. Als wij vanuit Vlaanderen subsidies geven doen we dat om te investeren 
in de sporters, niet om besturen te organiseren. Maar een  federatie heeft natuurlijk een ongelofelijke 
meerwaarde in het ondersteunen van clubs in de taken die ze niet alleen aankunnen. 

Niet minder maar meer subsidies

Met het nieuwe decreet krijgen de federaties 2.2 miljoen euro meer dan vroeger. We komen van 26.1 
miljoen euro en zitten nu op 28.3 miljoen euro. We gaan dus meer geld geven en dat was ook mijn 
bedoeling. Als je hervormt moet je meer kunnen geven want anders spreekt men al snel van een 
‘besparingsactie’. Maar dat is het dus zeker niet. Het is wel een efficiëntieverbetering. Ik wil dat er 
meer geld naar de sporter en de club gaat. Vandaar dat ik stel dat er van elke sport maar één feder-
atie mag zijn. Geen vijf voetbalfederaties maar één. Een concreet voorbeeld is Voetbal Vlaanderen 
waar er al drie federaties zijn samengesmolten. Ze kunnen hierdoor hun structuur versterken en voor 
meer dingen oog hebben. Mét de garantie dat de breedtesporter meer aan bod kan komen op een 
kwalitatief betere manier. Heel belangrijk is dat je als federatie een toekomstvisie hebt. Een federatie 
zal moeten inzetten op kwaliteit bij de clubs zodanig dat ook de kwaliteit die aan de spelers zelf wordt 
aangeboden verbetert. Als dat gebeurt zal het totaalpakket aan inkomsten uiteindelijk groter zijn dan 
in het verleden. We blijven bovendien ook inzetten op G-sport en jeugdbegeleiding. 

Als je het geheel bekijkt dan is het niet zo dat een federatie minder geld krijgt maar het zal anders 
verdeeld zijn dan in het verleden. 20% van mijn budget gaat naar topsport en 80% naar breedtesport. 
Het is belangrijk dat iederéén graag aan sport doet. Plezier hebben in sport is essentieel voor zowel 
de topsporter als voor de jongen of meisje van op de hoek die op woensdagnamiddag graag met 
vriendjes wil gaan handballen. We spreken niettemin al te vaak over topsport en zelden over breed-
tesport. Vandaar dat we de campagne ‘sporters beleven meer’ gelanceerd hebben. In een ideale 
wereld wordt er zondagochtend aan de ontbijttafel afgesproken om samen te gaan sporten. Sport zou 
als doodnormaal beschouwd moeten worden omdat het plezant is, net zoals het plezant is om samen 
naar zee of naar een pretpark te gaan. 

Sport en werk

Zoals ik eerder al zei, ben ik er van overtuigd dat je heel wat talenten en competenties kan opsteken 
in de sport. Als voogdijminister van de VDAB probeer ik die voordelen nuttig aan te wenden voor 
wie werkzoekend is. Er zijn bijvoorbeeld heel wat jongeren die ongekwalificeerd op de arbeidsmarkt 
komen. Ze zijn gestopt met studeren en hebben geen diploma. We kunnen die natuurlijk proberen 
te motiveren om een opleiding te volgen bij de VDAB. Maar we kunnen ook iets anders proberen. 
Stel je voor dat we een aantal van die jongeren bij een club laten aansluiten met de bedoeling mee 
te gaan sporten. Ze verwerven er zo 
op een aangename manier een  aantal 
competenties, tal- enten en attitudes, 
zoals bv. ‘op tijd komen’. Maar je 
biedt hen meteen ook een heel ander 
netwerk waarbin- nen ze zich kunnen 
ontplooien. We zijn  intussen met een 
proefproject gestart waarbij we met de 
VDAB, een aantal federaties en clubs 
bekeken hebben of w e 
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naast stages in een bedrijf en opleidingen ook een sportmodule kunnen aanbieden. Het project 
loopt en binnenkort kennen we de eerste resultaten. Mijn gevoel zegt dat dit moet lukken. We heb-
ben dat ook gezien met de daklozen waarmee we de Homeless Cup georganiseerd hebben. Dat 
zijn mensen die je heel moeilijk naar de arbeidsmarkt krijgt. Maar als je dan ziet dat hierdoor een 
aantal mensen zich toch weer administratief in orde stelt – omdat ze opnieuw een stuk discipline 
meekregen – dan toont dat toch aan dat dit soort initiatieven echt werkt.  

Topsport en ondernemerschap is hetzelfde

Topsport en ondernemerschap zijn voor mij erg te vergelijken. Ik vind dan ook de rol van de 
overheid hierin hetzelfde: drempels verlagen of zelfs wegnemen om topresultaten te kunnen neer-
zetten. Niet alleen in de economie maar ook in de sport. Ik hoef gelukkig zelf geen medailles te 
halen of records lopen. Ik kan er wel voor zorgen dat mensen die talent hebben dat wél kunnen 
realiseren. Dat kan door hen goede coaches ter beschikking te stellen of door te zorgen voor 
goede sportinfrastructuur. Naar ondernemers toe is dat juist hetzelfde. Ik moet niet ondernemen 
en ik moet geen mensen tewerkstellen. Maar ik moet ervoor zorgen 
dat mensen die talent hebben niet met hoge drempels geconfron-
teerd worden. Als je met een bedrijf internationaal wil gaan en je 
een expert wil inhuren, moeten we dat goedkoper maken zodat je 
die stap sneller kan en durft zetten. 

Het grote voordeel van Vlaanderen is dat we alles dichtbij heb-
ben. Alles bevindt zich zowat binnen een straal van 100 kilometer 
rond onze hoofdstad: universiteiten, bedrijven en instellingen. Dat 
maakt intense samenwerking een stuk eenvoudiger. Ook binnen 
de ontwikkeling van topsport kunnen we hier een stuk ons voordeel 
mee doen. Ik streef naar een situatie waarbij elke sport op slechts 
één campus wordt aangeboden. Bijvoorbeeld zwemmen in Antwer-
pen, baanwielrennen in Gent en volleybal in Leuven. We hebben 
daar zowel de topsport als een universiteit die daar technische 
ondersteuning kan voor leveren. Kijk naar het nieuwe Wezenberg-
zwembad in Antwerpen. Het is ongelofelijk welke mogelijkheden 
je daar hebt. Zo zijn er bijvoorbeeld onderwatercamera’s die alles 
registeren. Coaches kunnen met dat beeldmateriaal hun analyse 
maken en op zoek gaan naar die ene honderdste van een secon-
de die het verschil maakt. Een ander voorbeeld: aan de universi-
teit van Gent hebben ze ooit een volledige analyse gemaakt van 
een training van Evi Van Acker.  Zo kon men onderzoeken welke 
spieren en gewrichten bij haar het meest belast worden en hoe ze 
daarop kunnen inspelen. Die combinatie van universiteit, techniek 
met training, trainingsinfrastructuur én topsportmogelijkheden is 
een groot surplus. Het nadeel is dat je dan misschien wel van Kort-
rijk naar Antwerpen moet gaan om zwemmer te worden maar je 
hebt daar dan wel alle mogelijkheden.

Administratieve vereenvoudiging

Ook op dat vlak wil ik verandering. Ik wil dat Sport.Vlaanderen meer een dienstverlenende dan 
een controlerende instantie wordt. Neem het voorbeeld van de gemeenten. Ook zij hebben uit-
eraard een belangrijke rol inzake sport. Vroeger kon een gemeente subsidies krijgen voor een 
viertal taken. BLOSO controleerde vervolgens of het gemeentebestuur die taken naar behoren 
had vervuld. Wat hebben wij gedaan met deze regering? Het geld van sport gaat nog altijd naar 
die gemeenten maar ze moeten niets meer bewijzen. Willen die gemeenten dat geld inzetten voor 
sport? Uitstekend! Doen ze er iets anders mee? Jammer, want we hadden natuurlijk liever dat ze 
er iets sportiefs mee zouden doen. Maar geen paperassen en geen controle meer. Daarop heb 
ik tegen Sport.Vlaanderen gezegd dat ze óf konden panikeren omdat er mogelijk op gemeentelijk 
vlak niets meer met sport zou worden gedaan óf dat ze de gemeenten een tool konden gaan 
aanbieden om hen te ondersteunen in hun sportbeleid. Multimove voor kinderen om maar één 

voorbeeld aan te halen. 

Weetjes over Philip Muyters 

Favoriete sport 

Als minister van Sport mag je geen voorkeur 
hebben. Maar, toegegeven mijn lievelingsport 
is nog altijd voetbal. Daar ben ik nu eenmaal 
mee opgegroeid ben en ik heb het ook heel 
mijn leven gedaan. Ik ben coach geweest van 
jongeren in het liefhebbersvoetbal. Maar ik hou 
eigenlijk wel van de meeste balsporten. Ik heb 
ook alle balsporten wel al eens gespeeld: ook 
handbal natuurlijk. 

Favoriete eten

Dat is een hele moeilijke maar ik ga toch pael-
la nemen. Mijn mama is geboren in Valencia 
en we kregen dat dus letterlijk met de paplepel 
binnen.

Favoriete vakantie

Ik ben een fan van de zuiderse landen zoals 
Spanje en Frankrijk. Mijn zuiders bloed zorgt 
ervoor dat ik graag naar de zon ga. 

Favoriete sporter

Ik heb Hans Van Alphen In Londen leren ken-
nen en heb hem nadien nog een paar keer 
ontmoet. Hij is een heel sympathiek iemand 
waar ik veel bewondering voor heb. En dan is 
er natuurlijk ook Marieke Vervoort. ‘Wielemie’ 
is een enorm sterke persoonlijkheid. Ik heb 
tonnen respect voor haar en ben echt met haar 
bevriend geworden. 

Favoriete muziek

Ik hou niet van klassieke muziek maar heb 
daarnaast een brede interesse. Dat gaat van 
de Franse chansons tot hardrock. Terwijl ik 
werk staat er altijd muziek op.  

Favoriete film

Out of Africa met Meryl Streep en Robert Red-
ford. Ik vind dat een fantastische film met een 
magistrale openingscène. Het is een film om 
nog tien keer terug te zien.

Actieve sporter?

Ik fiets, loop, voetbal. Dat laatste doe ik bij de 
veteranen van Belgica Edegem. We spelen 
alleen vriendenmatchen. Ik speel vooraan en 
wordt zoals elke spits dus afgerekend op het 
aantal doelpunten dat ik scoor. Over dit jaar 
kunnen we dan ook kort zijn: slechts 1 keer de 
weg naar doel gevonden in 6 matchen… 

Wat maakt u gelukkig?

Vriendschap en samenwerking. Samenzijn 
met mensen. Als team samen dingen pres-
teren. Als je mensen kan samenbrengen die 
samen een geolied geheel vormen kom je 
vooruit in het leven. 

Wat was u geworden als u geen minister was 
geworden?

Ik denk dat ik dan in het bedrijfsleven zou ge-
bleven zijn. Ik was gedelegeerd bestuurder van 
VOKA. Ik zou dat zeker nog een tijdje gedaan 
hebben om nadien terug in het bedrijfs-
leven te stappen. Maar ik zou toch altijd zijn 
blijven sporten.
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Pim De Panter
Pim De Panter was weer heel actief de 
voorbije weken. Zo ging hij begin april 
langs bij de -8-jarigen in Wespe-
laar, speelde hij streethandball 
op de sportsterrendagen in 
Kessel-lo en Gent, en genoot hij 
van handbal spelen in het zon-
netje in Berchem. Ten slotte 
juichte hij alle spelertjes toe 
op de buitenspeeldag in Leb-
beke.

Op 9 april wonnen de Red Wolves in een overvolle Country Hall in Luik 
van Turkije. De fans waren heel enthousiast. Ze zongen, dansten en 
konden hun geluk niet op. Ook Mikey en Spikey waren aanwezig. Na 
afloop van de wedstrijd poseerden ze met ‘Red Wolve’ Jeroen De Beule. 
De ‘Fellaini’ van het handbal maakte met plezier tijd voor zijn twee trou-
we fans die uitgedost waren met de Belgische driekleur. Spikey had 
vlagjes op zijn wagen, Mikey had een vlagje in zijn handen. Ondanks 
de warmte in de Countryhall hield hij ook deze keer zijn ‘Kerstmuts’ op 
zijn hoofd. “We zijn heel blij dat we met Jeroen op de foto mochten” zei 
Mikey achteraf. “Als was het wel een beetje gevaarlijk want Spikey zijn 
stekels raakten net niet vast in de geweldige krullenbol van Jeroen. In 
de kwalificaties zijn we er opnieuw bij. De wedstrijd tegen Frankrijk staat 
met stip genoteerd in onze agenda. In de volgende Handbal X-tra tonen 

we onze supportersoutfit.”

Mikey en Spikey ontmoeten Jeroen De Beule!
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maakte het leuk om de lessen te geven. De be-
doeling was voornamelijk de deelnemers te la-
ten kennis maken met rolstoelhandbal. Tijdens 
de lessen was het wel improviseren omdat we 
niet veel materiaal hadden. We speelden in 
een zaal zonder handballijnen of -cirkel, zonder 
doelen. Maar met wat creativiteit hebben we er 
het beste van gemaakt en zijn het 8 zeer leuke 
lessen geweest.”

Na 8 mooie, intense en sportieve weken kwam 
aan het project een einde. “De deelnemers 
waren zeer enthousiast en vonden het heel 
jammer dat de initiatiereeks voorbij was. Het 
zou mooi zijn mocht er een vervolg komen. On-
derling werd er gesproken over het opstarten 
van een rolstoelhandbalploeg. Ann Esch van To 
Walk Again sprak ook over een nieuwe  uitge-
bouwd worden. Ik hoop dat het enthousiasme 
door deze eerste initiatiereeks is aangewakkerd 
en zou zeer graag de deelnemers, To Walk 
Again en de VHV willen bedanken voor deze 
kans.”

Tilly Van Hemelen was één van de deelneem-
sters. Ze kijkt enthousiast terug op het project. 
“Het was fantastisch. Ik ben zelf rolstoelge-
bruikster en ben zeer sportief aangelegd. Een 
uurtje sporten doet zoveel meer deugd dan een 
behandeling van mijn kiné. Eigenlijk mag ik dat 
niet zeggen maar toch, het is wel een feit (glim-
lach). Afgelopen zondag kregen we onze 8e en 
voorlopig laatste les. Nadien zijn we nog een 
ijsje gaan eten en toen heb ik de vraag gesteld 
wie er interesse had om verder te doen. Ieder-
een reageerde positief en ik kreeg meteen de 
vraag wanneer de volgende les zou zijn. Ik heb 
ze heel even moeten intomen want daar gaat 
nu natuurlijk wat tijd over maar het staat vast dat 
we verder doen. Eerstdaags neem ik contact op 
met Wim Vos en de voorzitter van handbalclub 
Heist-op-den-berg. Vervolgens ga ik ook samen 
zitten met de mensen van Recreas (Recreatief 
aangepast sporten) omdat rolstoelhandbal net 

iets anders is dan rolstoelpingpong. Het pro-
bleem op dit moment zijn de sportrolstoelen. 
Die zijn heel duur en schaars. Het eerste idee 
is dat we met een club van Heist-op-den-berg 
gaan spelen in Tongerlo omdat daar sportrols-
toelen beschikbaar zijn.” 

“Op mijn beurt wil ik Lies bedanken voor haar in-
zet en enthousiasme waarmee ze deze lessen 
voorbereid en uitgewerkt heeft” zegt Wim Vos, 
voorzitter van de Vlaamse Handbalvereniging. 
“Dit project verdient het om een vervolg te krij-
gen. Ik verneem dat ‘To Walk Again’ interesse 
heeft om volgend seizoen een dergelijk project 
uit te werken in Gent. Verder moet ook bekeken 
worden welke gemeentes waar we momenteel 
actief zijn rolstoelen ter beschikking kunnen 
stellen om de sport ook op clubniveau uit te 
werken. De feedback die ik kreeg was steeds 
positief. Mensen ervaren rolstoelhandbal als 
een sport met een lage instapdrempel maar 
vinden tegelijk dat het fysiek zeer belastend is. 

Dat pleziert hen enorm.”

De Red Wolves werden in de aanloop van hun 
belangrijke interland tegen Turkije op de hoogte 
gesteld van het project rolstoelhandbal. Prompt 
werd het initiatief genomen om de deelnemers 
op het einde van de initiatie een gesigneerd 
shirt van de nationale ploeg cadeau te doen. 
“Dat is het minste wat we voor hen kunnen 
doen” zegt international Jeroen De Beule. “Die 
mensen steunen en supporteren voor ons wat 
wij zeer zeker op prijs stellen. Ik vind het fantas-
tisch dat die mensen zo genoten hebben van 
handbal en dat ze er in de toekomst mee door 
willen gaan. Knap dat de VHV en To Walk Again 
dit project ondersteunen. Als de mogelijkheid 
zich voordoet moeten wij ervoor zorgen dat we 
bij een volgende bijeenkomst, initiatie of wed-
strijd ook op de afspraak zijn.” 

   Initiatie 

   rolstoelhandbal

De voorbije 8 we-
ken werd er in Tongerlo 

op zondag aan rolstoelhandbal 
gedaan. Het was een proefproject dat mo-

gelijk en hopelijk een vervolg krijgt in de toekomst. 
Het initiatief kwam van onze voorzitter Wim Vos. Lies Van 

Mele leidde het project in goede banen.

“Tijdens een sportdag van ‘On Wheels Heist’ kreeg Wim Vos de vraag om een initiatie rolstoelhand-
bal te geven” begint Lies Van Mele haar verhaal. “Mijn vader zag het toevallig en contacteerde mij.  
Vanuit mijn achtergrond als ergotherapeut was ik erg nieuwsgierig. Ik nam contact op met Wim 
en vroeg hem of ik mijn steentje kon bijdragen. De deelnemers waren zeer enthousiast en op hun 
vraag heeft To Walk Again beslist een initiatie op te starten in Tongerlo. Toen ik de vraag kreeg of 
ik interesse had om de lessen te geven heb ik meteen toegehapt. Vanuit mijn woonplaats was het 
een heel eind rijden maar ik ben met veel enthousiasme in het project gestapt en heb er nog geen 
moment spijt van gehad.”

Lies Van Mele organiseerde 8 lessen van een uur. “De deelnemers waren volwassen personen 
met een fysieke beperking. Initieel zijn we gestart met 6 maar enkele weken later vervoegden nog 
2 personen de groep waardoor we dus in totaal met 8 waren. Gedurende de verschillende les-

sen hebben er ook vaak partners meegedaan in de lessen. Zo een grotere bende 
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“Een (brave) haan in een kippenhok,” lacht Ron-
ny als we hem confronteren met het ‘driemeisjes-
huis’ dat de club leidt. “Ik voel me kiplekker bij 
een uitstekend werkend bestuur dat bestaat uit 
voorzitster Annelies Weltens, penningmeester 
Marjan Schorpion en secretaris Karlien Ulrix. Ik 
ben wel de enige met een handbalachtergrond 
en voor die vrouwen was alles in het handbal 
nieuw. Maar het klikt uitstekend.”

“We zijn het soms wel eens niet met mekaar 
eens – dat is toch gezond binnen een club – 
maar we gaan ervan uit dat hij zijn ervaring ten 
dienste stelt van de club en meestal volgen we 
zijn advies op handbalgebied,” voegt Karlien Ul-
rix eraan toe.

Hoe kwamen jullie ertoe om zelf met een 
handbalclub te beginnen?
Karlien Ulrix: “Bilzen vormde op de handbal-
kaart in Limburg een leemte. Tijdens de actie 
‘Handbal, sporttak van het jaar’ werd er zacht-
jes opgestart als een satellietclub en we kregen 
Ronny Gerets en Jolien Moermans als trainers. 
Al spoedig bleek echter dat we best op eigen 
benen konden staan en in 2013 begonnen we 
zelfstandig, met een eigen club. Ronny bleef in 
Bilzen en ging naar de scholen om er initiatie-
lessen te geven en zo groeiden we stilaan. 

We beginnen met kabouters, pagadders, 
welpen (kinderen van 6 tot 12 jaar). Met de U8, 
de U10 en de U12 nemen we deel aan toernooi-
tjes.  Met de U16 en de U14 nemen we deel aan 
de competitie. Komend seizoen zelfs vanaf de 
U12. Onze club groeit naarmate onze kinderen 
ouder worden. We zijn op één jaar tijd ook van 
27 leden gestegen naar 64.”

Hoe slagen jullie daarin? Wat zijn de re-
denen voor het succes? 
“Onze grootste motivatie bestaat erin dat we 
alle kinderen willen zien plezier maken. Iede-
reen mag meedoen, niemand wordt uitgesloten, 
iedereen is gelijkwaardig en de resultaten zijn 
daarbij van ondergeschikt belang. We leggen 
geen druk op de kinderen. Ook proberen we 

de ouders hierin mee te krij-
gen. Plezier moet er zijn. Wij 
zijn intussen ook gestart met 

fithandbal (recreatief handbal) voor de ouders 
of andere belangstellenden en daar komen toch 
al een 18-tal mensen op af, die puur voor het 
plezier oefeningen komen doen of matchkes 
spelen.”

De droom moet zijn om tot een senioren-
ploeg te komen… 
“We bekijken dat jaar na jaar. Het zou natuurlijk 
leuk zijn, mochten we inderdaad ook met een 
seniorenploeg voor de dag kunnen komen. 
Maar niks overhaast. Alles geleidelijk aan. Met 
onze jeugdploegen doen we al mee aan com-
petities en trekken we Limburg rond: van Neer-
pelt, Overpelt tot Bilzen.
Vorige zomer trokken we ook voor het eerst voor 
een week op handbalstage naar Oostende. Dat 
bleek zo’n succes, dat we deze zomer meer dan 
veertig gegadigden kregen om deel te nemen. 
Die konden we niet meer onderbrengen in Oos-
tende en dus wordt het een handbalstage in het 
Limburgse.”

Dat wordt er niet goedkoper op en met 
steeds meer ploegen heb je ook meer 
trainers nodig. Hoe lossen jullie dat op?
“Mocht je een grote sponsor kennen, mag je dat 
altijd melden, hihihi! Maar wij kunnen een beet-
je genieten van het VHV-jeugdsportfonds, van 
gemeentelijke subsidies, maar vooral van de 
deelname aan tal van evenementen. Zo doen 
we vooral toogdiensten  b.v. op Pukkelpop, op 
Emotions, op evenementen die de gemeente 
organiseert en waarvoor we dus een centje krij-
gen om de clubkas te sponsoren en het lidgeld 
voor onze leden zo laag mogelijk te houden. We 
kunnen dan zelf bij die gelegenheden wel iets 
drinken, maar wees gerust: we houden daar 
ook weer meer plezier aan over dan hoofdpijn. 
Daarnaast houden we ook een klein bedragje 
over aan de twee toernooien die we jaarlijks 
organiseren. En natuurlijk kunnen we aan mo-
gelijke sponsors ook een pakket van voordelen 
aanbieden in functie van hun bijdrage aan de 
club.”

RONNY GERETS 
VOELT ZICH KIPLEKKER BIJ HET VROUWELIJK BESTUUR 

VAN SNELGROEIEND HANDBAL BILZEN  

Groei dankzij onze visie ‘iedereen is belangrijk’
Bij een breed publiek is Handbal Bilzen zeker (nog) niet bekend. Dat kan ook nog niet. Pas 
in 2011 werd de club gesticht, maar vijf jaar later hebben ze daar al 64 leden. Een club waar 
velen een voorbeeld kunnen aan nemen. Op allerlei gebied. Aan het hoofd staan b.v. drie 
vrouwen, die vijf jaar geleden amper van handbal gehoord hadden, maar die een dynamisch 
beleid voeren, een uitstekende webstek in mekaar hebben gebokst en vooral een club heb-
ben geschapen, waarin iedereen zich snel thuis voelt. Dat alles gekoppeld aan het enthousi-
asme en de positieve ingesteldheid van trainer Ronny Gerets, zorgt ervoor dat ze in Bilzen 

stilaan een succesverhaal in het handbal kunnen opdissen

Belangrijke factor in de groei van handbalclub 
Bilzen blijkt dus Ronny Gerets te zijn. Hoe kwam 
hij bij de club terecht?
Ronny Gerets: “Als speler was ik actief bij Maasmeche-
len, Tongeren, Houthalen, Meeuwen en Sint-Truiden. 
Ik ben nu nog actief als scheidsrechter in de natio-
nale reeksen en ik verzorg de keeperstrainingen bij de 
Limburgse -16-jarigen van de VHV. Vanaf 2003 werd ik 
jeugdtrainer. Ik had als speler ervaren hoe het voelt om 
goed begeleid te worden en ik had ook verschillende 
gesprekken met andere trainers om de knepen van het 
vak nog beter onder de knie te krijgen. Via Tongeren 
kwam ik als jeugdtrainer in aanraking met Bilzen. Ik 
werd er getroffen door de aangename familiale sfeer 
en ik ben er gebleven. Het is echt opvallend dat elke 
nieuwe speler direct opgenomen wordt in de groep. 
Niemand wordt uitgesloten en zo merk je dat de jon-
gens en meisjes, ook buiten het handbal, met mekaar 
optrekken als een echte vriendengroep.”

Wat is jouw persoonlijk aandeel in de groei van 
de club?
“Ik ben een positief ingesteld persoon, die iedereen 
aanvaardt in zijn of haar kunnen. Ik tracht het goede in 
iemand naar boven te laten komen en je zal mij nooit 
horen zeggen dat we met een bepaalde speler of speel-
ster niks kunnen doen. Natuurlijk heb je een grotere 
kans dat je de bal krijgt, als je weggelopen bent van 
jouw tegenstander. Maar dat kan je aanleren. Er kwam 
hier ooit een meisje binnen, dat niet echt goed de bal 
kon vasthouden, maar die een echte winnaarsmen-
taliteit bezat. Zo iemand is ook belangrijk binnen een 
ploeg en je ziet die van week tot week beter worden. Je 
moet sommigen ook overtuigen of opmerkzaam maken 
op hun kwaliteiten.”

Een steeds groeiende groep leden vraagt ook 
om steeds meer trainers… 
“Heel juist. Nu mogen we bij Bilzen zeker niet klagen. 
We werken al een hele tijd met Kurt Onkelinx, Frank 
Martens  en mezelf als trainers (alle drie ex-nationaal-
spelers), terwijl Nikola Kiproski (ook ex-nationaalspeler) 
zorgt voor een individuele, specifiek technische train-
ing. Toen we – met de goedkeuring van het bestuur - 
nog naar uitbreiding uitkeken, waren we heel blij dat 
we mensen als Sara Marteleur en Marijn Peters konden 
aantrekken. Ik was zelf ook fier dat we op hen konden 
rekenen, omdat ze gecharmeerd waren door ons pro-
ject. Op deze manier kan de club niet alleen kwanti-
tatief, maar ook kwalitatief groeien.”

Marcel Coppens

WIST JE DAT...

Xenia Smits met haar club Metz HB 
landskampioen is geworden in Frank-
rijk?
Xenia genomineerd werd in Frank-
rijk om verkozen te worden tot beste 
linkeropbouwer en beloftevolle speel-
ster en zelfs mondiaal als beste jonge 
spelverdeler?
Xenia ondertussen één van de 
uithangborden van Kempa is?
Jef Lettens eveneens in Frankrijk 
de titel pakte met Saran in de 2de 
klasse?

Ook Jef genomineerd werd als beste 
speler in de Franse 2de klasse?

Jef een transfer versierde naar 
eersteklasser Cesson Rennes?

De Champions League Final 4 bij de 
heren meteen volledig uitverkocht 
was: gedurende twee dagen telkens 
20 000 toeschouwers in de Lanxess 
Arena in Keulen.
CSM Bucuresti voor de eerste keer 
deelnam aan de Final Four van de 
Champions League bij de dames en 
meteen de titel pakte?

je op de website www.ehftv.com 
alle wedstrijden van de Champions 
League live kan bekijken of terug-
kijken achteraf.
Wist je dat Handbal 7 voortaan niet 
meer wekelijks in de mailbox valt 
maar dat je dit werkinstrument voor-
taan kan raadplegen op de website?

Dat er al 18 bedrijven hebben in-
geschreven bij onze businessclub?

Dat je nog steeds kan inschrijven 
voor de businessclub?

Wij als sportfederatie de meeste 
tweets versturen van alle sportfede-
raties?
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