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Beste handbalfan,

2016 loopt ten einde, 2017 staat voor de deur en er ligt weer een 
nieuwe Handbal Xtra in de bus. Als voorzitter van onze federatie 
wil ik jullie allemaal een heel leuk eindejaar toewensen en al het 
beste voor 2017. Verder kan ik jullie niet genoeg bedanken voor 
de inzet voor onze sport in 2016. Zonder jullie zou het handbal 
niet staan waar het nu staat! 

In dit nummer hebben we aandacht voor onze nationale ploegen 
die zowel bij de dames als de heren laten zien dat er hard aan 
de weg naar boven wordt getimmerd. De resultaten tegen Enge-
land en Frankrijk leiden hopelijk, naast een groot wij-gevoel bij 
alle handballers in België, tot wat extra private partners die mee 
in ons groeiverhaal willen stappen. De stad Leuven, Sportoase 
en Ethias blijken alvast mee aan de kar te gaan trekken in de 
komende jaren. Ook kijken we rond in Vlaanderen naar wat er 
gebeurt bij onze clubs. In de regio Oost-West gingen we langs bij 
Harelbeke, in AVB bij Merksem en in Limburg bij Overpelt.

Verder vinden jullie een artikel met Giannoula Tsakitzidis, be-
leidsvrouw met een focus op dames en de wisselwerking tussen 
breedte- en topsport en met Dirk Verhofstadt, oud tophandballer 
met een missie. Tot slot is er in dit nummer ook aandacht voor 
wat eindejaarslijstjes zoveel meer.

Fijne feesten en tot in 2017!

Wim

mailto:VHV@handbal.be
http://www.osin-view.com/
http://www.fotomakers.be/
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De 4200 toeschouwers in de Luikse Country Hall konden hun ogen niet geloven. 
Gedurende 50 minuten leidden de Red Wolves tegen wereldkampioen en 
olympisch finalist Frankrijk. En hoe ! De Belgen hielden ‘Les Experts’ constant 
in een wurggreep dankzij een subtiel tac-tisch plannetje van bondscoach 
Yérime Sylla. Onze ‘wolven’ speelden 60 minuten met 7 veldspelers en 

brachten zo de Franse defensie serieus in de problemen. ‘Felicitaties voor de Belgen, 
dit was grote klasse…’, zegde de Franse bondscoach Didier Dinart achteraf. Is ge-
noteerd...

BONDSVOORZITTER PIET MOONS: 
‘CHAPEAU VOOR DE RED WOLVES.                         
IS EEN MEESTER-TACTICUS…’

Tot in de slotfase hoopte heel handballend 
België op een sensationele overwinning in 
de EHF EU-RO 2018 kwalificatieronde. Pas 
in de allerlaatste seconden kon Tim N’Gues-
san, linksback van FC Barcelona Lassa, de 
winning goal scoren. De ultieme Belgische 
tegenaanval strandde op 37-38. 

‘Hoe ik me nu voel? Ontgoocheld… We hadden 
beter verdiend, minstens een gelijkspel,’ jam-
merde bondstrainer Yérime Sylla. ‘Dat we ’t mijn 
landgenoten knap lastig hebben gemaakt is ze-
ker, maar daar win je niks mee. Een overwinning 
maakt een wereld van verschil. Jammer van die 
enkele ge-miste kansen in break, want die had-
den winst kunnen betekenen. In de finale had ik 
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BONDSVOORZITTER PIET MOONS: 
‘CHAPEAU VOOR DE RED WOLVES.                         
IS EEN MEESTER-TACTICUS…’

de indruk dat de scheids-
rechters serieus aan het 

compenseren sloegen toen we in uitgesproken 
numerieke minder-heid stonden. Maar ach, dat 
zijn hypotheses, de harde realiteit staat op het 
scorebord: verlies met één luttel doelpunt ver-
schil tegen de wereldkampioen. Nu moeten we 
vooral positief denken en uit deze wedstrijd les-
sen trekken. De spelersgroep heeft potentie en 
nog een ruime groeimarge. Deze glansprestatie 
is een bevestiging dat we goed bezig zijn, dat 
we op dezelfde basis verder moeten werken.’
De Red Wolves hadden geleerd uit de neder-
laag in Noorwegen (35-26) en speelden voor 
eigen volk supergeconcentreerd. Arber Qerimi 
bleek andermaal de motor die een goed geolie-
de machine deed draaien. Hij bediende pivot Si-
mon Ooms (5) op maat en meteen namen onze 
landgenoten de leiding. De bezoekers moesten 
alles uit de kast halen om aan te klampen en 

hadden daarvoor hun super-sterren nodig: N’-
Guessan (8), Mahé (11), Nikola Karabatic (4), 
Abalo (4), Sorhaindo (4), Porte (5) en Dipenda 
(3). Terwijl “beloften” als Mem, Remili, Bingo, 
Grébille, Fabregas en Lenne niet of nauwelijks 
van de bank kwamen. Intussen zette Arber Qe-
rimi de broers Kedziora (Damian 8, Bartosz 4) 
aan het werk, en toen doelman Jef Lettens een 
strafworp van specialist Mahé stopte en nog 
een Franse tegenaanval pareerde, leidde België 
halfweg met 19-17. En had de Franse keeper 
niet uitgepakt met twee parades en hadden de 
Belgen niet evenveel open kansen gemist, dan 
had het verschil riant geweest. 

ROOD QUERIMI FATAAL? 
Wie dacht dat ‘Les Bleus’ na de rust een en an-
der zouden rechtzetten, kwam bedrogen uit. In-
tegen-deel. Onder impuls van een sublieme Qe-
rimi (7) liep de thuisploeg zowaar 

07



  
  
  

3 doelpunten uit, een voorsprong waarin 
ook De Beule (4), Cauwenberghs (4) en 
Thomas Bolaers (3) hun aandeel had-
den. Tot op de 50ste minuut de IJsland-
se scheidsrechters Arber Qerimi op een 
rode kaart trakteer-den. Dubieuze be-
slissing, die een storm van protest deed 
oplaaien in de Country Hall, maar België 
was wel zijn spelmaker kwijt. Tom Ro-
byns (2) nam weliswaar op goed geluk 
diens rol over, maar de bezoekers za-
gen wel hun kans schoon om de leiding 
over te nemen. De Red Wolves vochten 
nog terug tot de laatste snik. Tevergeefs, 
het werd net niet … 

‘Was de uitsluiting van Arber fataal? 
Zou ik niet meteen zeggen, we raakten 
alleszins even uit evenwicht. Arber is im-
mers erg belangrijk voor het team. En 
voor Tom Robyns was het geen cadeau 
hem op dat moment te vervangen. Dat 
was vrij gecompliceerd, dat vroeg om 
bijsturing en veel tijd bleef er niet meer 
over. Maar toch heeft Tom dat voorbeel-
dig gedaan en op een cruciaal moment 
zelfs de gelijkmaker gescoord,’ aldus T1 
Yérime Sylla. 

‘Of de arbitrage een rol heeft gespeeld 
? Ach, daar kun je altijd over discussi-

ARBER QERIMI NAAR HET FRANSE CESSON
De beresterke prestatie van Arber Qerimi is zoals verwacht niet onopgemerkt geble-
ven. Na de wed-strijd tegen Frankrijk deed Yérime Sylla de 25-jarige spelverdeler van 
de Red Wolves een voorstel om prof te worden bij Cesson. De Belgische bondscoach 
is immers ook T1 van deze Franse eer-steklasser die momenteel nummer 6 staat in 
de Ligue 1. Qerimi vindt er Jef Lettens terug, doelman van de nationale ploeg. Arber 
Qerimi ondertekende een contract van drie jaar en ruilt einde dit sei-zoen Callant 
Tongeren voor een profbestaan in Frankrijk. ‘Dit is een droom die in vervulling gaat,’ 

aldus Arber Qerimi.
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eren natuurlijk. Maar het is wel praat voor de 
vaak. Feit is dat de scheidsrechters  iets te veel 
respect hadden voor de we-reldkampioen. Daar 
betalen wij als klein handballand een prijs voor. 
Sommige beslissingen waren qua interpretatie 
nogal verschillend voor ons of voor de Fransen. 
Zeker wat de strafworpen betreft. En dat is finaal 
doorslaggevend hé,’ voegde T2 Michel Kranzen 
eraan toe.

‘Ik zit met een dubbel gevoel. Enerzijds tevreden 
en fier met zo’n prestatie, anderzijds teleurge-
steld om het zoveelste net niet,’ aldus Jeroen 
De Beule. ‘Het verschil met Noorwegen? Heel 
eenvoudig: we hebben daar in de tweede helft te 
veel ballen weggegeven. Veel te snel willen be-
sluiten, waar-door de Noren voortdurend balbe-
zit kregen en te vaak in een leeg doel wierpen. 
Vandaag stond de tactiek met 7 veldspelers per-
fect op punt. Ik denk dat de Fransen drie, hoog-
uit vier keer in een leeg doel konden scoren. We 
speelden geconcentreerder, gedisciplineerder, 
minder risicovol. Fysiek, qua lengte en gewicht, 
en qua schotkracht zijn de Fransen superieur. 
De tactiek met 7 veldspelers is echter voor hen 
net zo nieuw als voor ons…

Ach, we mogen apetrots zijn. We hebben ons 
zeker als land getoond. Helaas zal bij de spe-
lers altijd die nederlaag met één doelpunt blijven 
hangen. Wat als …, snap je?’

DIDIER DINART: FRANSEN 
VERMOEID ‘Ik wil de prestatie van de Bel-
gen zeker niet relativeren, maar wil toch even 
duiden dat onze topspe-lers tekenen van ver-
moeidheid tonen,’ verklaarde de Franse bonds-
coach Didier Dinart achteraf. ‘De opeenvolging 
van Champions League, reguliere competitie en 
EURO-kwalificatie is bijzonder zwaar. De laatste 
weken werden onze spelers erg op de proef ge-
steld. Hun prestatie heeft daar vandaag onder 
geleden… 

Maar België heeft mij zeker niet verrast. Ik wist 
dat ze de Noren één helft in bedwang hadden 
ge-houden en pas na de rust door de mand 
vielen. We wisten dat ze met de steun van hun 
thuispubliek tot een knalprestatie in staat wa-
ren. We hebben de Belgen dus zeker niet on-
derschat. Handbal wordt internationaal stilaan 
evenwichtiger en België is daar een voorbeeld 
van. Eerlijk gezegd, met wat de Belgen vandaag 
hebben laten zien tegen ons maken ze een se-
rieuze kans tegen Litouwen. Zeker als ze met 
dezelfde inzet en efficiëntie spelen…’  

‘Ik wil niet gaan zweven, maar Les Experts heb-
ben van Yérime Sylla een tactische les gekre-
gen,’ lachte T2 Michel Kranzen nadat hij over 
zijn eerste ontgoocheling heen was. ‘Ik denk dat 
sinds de implementatie van de nieuwe regels 
nog geen enkel land 60 minuten lang met zeven 
veld-spelers heeft gespeeld. Dit is uniek. Het is 
live op EHF TV geweest en je zult merken dat 
andere landen met argusogen hebben gekeken 
en dit tactisch concept zullen overnemen. Ak-
koord, het is een risicotactiek, maar de eerste 
helft in Noorwegen hebben we met eenzelfde 
tactisch plan ook gelijke tred gehouden. Na de 
rust leden we echter nogal wat balverlies en 
dat werd telkens cash be-taald. Maar we heb-
ben deze tactiek bewust niét opgegeven omdat 
het een systeem is dat veel meer scorekansen 
biedt. Zes tegen zes hadden we tegen de fysiek 
sterke Fransen nooit overleefd. Nu werden zij 
gedwongen van te bewegen, zonder dat hun de-
fensie ons echt aan banden kon leggen. Didier 
Dinart heeft dat na de wedstrijd trouwens toe-
gegeven. We hadden vooraf gezegd: de shots 
zullen vallen vanop pivot en zullen niet van de 
opbouwers komen. En toen de kansen vanuit de 
tweede lijn zich toch voordeden hebben we ze 
ook benut. Drie à vier keer Thomas Bolaers en 
Bartosz Kedziora op het juiste moment. Fantas-
tisch hé…
En verdedigend waren we collec-
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tief sterk. Ondanks 38 tegendoelpunten, inder-
daad, maar dat is in-herent aan dat systeem. Er 
komen meer en sneller aanvallen tot stand. Het 
is lang geleden dat Frankrijk nog eens zoveel 
goals heeft geslikt.’

HANDBAL EEN FEEST
De KBHB had voor de komst van de wereld-, 
Europees en tweevoudig olympisch kampioen 
niets aan het toeval overgelaten. Alles was 
aanwezig om er een heus feest van te maken. 
Zo was er in de rand van het evenement een 
reünie van oud-internationals. Opvallend was 
de omzeggens voltal-lige delegatie van het me-
morabele Avanti Lebbeke, Dirk Verhofstadt op 
kop. De kersverse voorzitter van de Technische 
Commissie van de KBHB sprak enkel in superla-
tieven over de Red Wolves. ‘Niet te vatten hé… 

Ik dacht eerst: ach ja, de tweede helft zal wel 
een rechtzetting volgen. Maar nee, we bleven 
aan de leiding en liepen zelfs uit. Pas in de slot-
fase, met angst op het gelaat, konden ‘Les Ex-
perts’ de winning goal forceren. Qerimi speelt de 
match van zijn leven. Als hij niet wordt uit-geslo-
ten kan hij iedereen blijven aanspelen en lijkt de 
overwinning onafwendbaar. Op dit elan moeten 
we nu kunnen verder bouwen.’

OOK KBHB-VOORZITTER PIET 
MOONS WAS EEN EN AL LOF.
‘Wat een entree als kersverse voorzitter van 
de federatie hé? Dit is een geschenk voor de 
handbal-sport in ons land, onvervalste promotie. 
VRT, RTBF, de Franse televisie, EHF TV, … heel 
Europa weet nu dat er in België ook handbal 
wordt gespeeld. Tophandbal bedoel ik. De ma-
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nier waarop de spelregel met zeven veldspelers 
werd gedemonstreerd zal hoge ogen gooien. 
Op zo’n korte tijd dat systeem onder de knie krij-
gen is fantastisch. Risicovol, inderdaad, maar 
wel baanbrekend. Op een professionele manier 
gebracht. De bondscoach heeft de fouten van 
in Noorwegen schitterend ge-analyseerd. Als je 
tegen Frankrijk 37 doelpunten kunt scoren zeg 
ik chapeau. De manier waarop ze verdedigd 
hebben tegen een wereldploeg, hun manier van 
mekaar enthousiasmeren, die enorme motiva-
tie, … ik heb er geen worden voor.’

Secretaris-generaal Patrick Garcia straalde. Als 
boegbeeld van het organisatiecomité had hij 
daar alle reden toe. 

‘Ik kan enkel tevreden zijn. Organisatorisch een 
groot succes, ruim 4000 toeschouwers, grote 
tv-belangstelling, pers uit binnen- en buitenland, 
onze sponsors talrijk aanwezig en vooral zeer 
tevreden met dit spektakelstuk. Qua uitstraling 
een uitzonderlijk event. Alles was aanwezig om 
er een feest van te maken. Ook voor de spelers 
was het een feest. De zaal zinderde en stond 
60 minuten als één blok achter de Red Wolves. 
Hoeveel keer spelen zij in dergelijke omstan-
digheden? Mijn vriend Philippe Bana, technisch 
directeur van de Franse federatie, heeft me net 
een bericht gestuurd: pas merité Patrick … Dat 
zegt genoeg. Iedereen tevreden dus …’

Cois Van Aelst

11



“Toen Piet Moons me belde met de vraag of ik wilde mee-
helpen, heb ik eerst bedenktijd gevraagd, maar een paar 

dagen later heb ik hem bevestigend geantwoord. Ik heb in-
derdaad nog altijd zalige herinneringen aan het handbal. Zo 

waren er twee zaken uit mijn internationale carrière, die me mee 
over de streep geholpen hebben. Twintig jaar geleden stonden 

we op nagenoeg hetzelfde niveau als Frankrijk, maar die zijn nu 
Europees kampioen, top in de wereld en olympisch vice-kampioen, maar 

zij hadden dan ook een programma gepland over twintig jaar.  Tweede punt 
was de herinnering aan onze overwinning met de Belgische ploeg tegen een 
absoluut topland in die periode, nl. Noorwegen. Twee dagen later kreeg ik een 
mail van een buitenlandse vriend, die schreef: “Welcome to the world of hand-
ball”. Pas als je goed presteert tegen de toplanden, word je voor vol aanzien 
in het wereldje. Wees maar zeker dat de nederlaag van de Red Wolves tegen 
Frankrijk met maar één doeltje verschil internationaal zal opgemerkt geweest 
zijn. En dus ken je meteen mijn motivatie bij mijn terugkeer bij de nationale 
ploeg: België opnieuw zichtbaar maken op de internationale handbalkaart,” 
weet een enthousiaste  Dirk Verhofstadt.

SPORT EN ZAKENWERELD

Piet Moons herinnert zich de topjaren van Dirk nog perfect. “Het was in de tijd 
dat Marc Stassijns het handbal promootte via radio en tv. Hij had daar een 
jonge kerel gezien, die tot een topper zou uitgroeien bij Lebbeke, in de buurt 
van Marcs woonplaats. Hij had wat gevoetbald, tennis gespeeld, judo beoe-
fend, maar zijn hart lag duidelijk bij het handbal. Enkele jaren later zou diezelf-
de knaap er mee verantwoordelijk voor zijn dat België van de C-reeks naar de 
groep met de B-landen verhuisde na een spetterende finalewedstrijd tegen 
Bulgarije in het Luikse Coronmeuse, een ijsbaan die omgevormd was tot hand-
balterrein.” Dat de jonge Verhofstadt zich dikwijls kon vrijmaken had dan weer 
te maken met het feit dat hij een uitstekende student was. “Ik haalde inderdaad 
mijn diploma burgerlijk ingenieur, ik studeerde gemakkelijk en daardoor had ik 
in de zomer drie maanden vrij. Zalig vond ik dat. Vanaf 1988 kwam ik terecht 
bij SD Works (het vroegere Vlaams Economisch Verbond). Ik werd er directeur 
van de IT-afdeling, waar ik o.a. drie jaar werkte aan de internationalisering van 
SD Works. De laatste periode van mijn loopbaan werd ik vrijgesteld om mee de 
organisatie op mij te nemen van de Special Olympics, de Olympische Spelen 
voor mensen met de beperking van Down. Het motto was: ‘iedereen is hier 
gewonnen’. Het was een organisatie waaraan meer dan 60 landen deelnamen 

URBH - KBHB

IS TERUG EN GELOOFT 
IN DE RED WOLVES
Voor de jongere generatie die hem nooit zag spelen of die – alles is mo-
gelijk – nog nooit over hem gehoord heeft: Dirk Verhofstadt is terugge-
keerd naar zijn oude liefde, het handbal. Hij was het soort handballer dat 
ze nu niet meer maken. Samen met zijn broer misschien wel het beste 
duo dat ons land ooit had op handbalgebied. Hij maakte als bepalende 
speler de hoogdagen mee van zijn ploeg Lebbeke en later van Neerpelt, 

hij was zeven keer de topschutter bij de nationale ploeg en was 
gedurende vijftien jaar de aanvoerder van diezelfde nationale 

handbalploeg. Kortom: een monument. En omdat Belgisch 
voorzitter Piet Moons het hem zo mooi vroeg en omdat hij 

er ook wel in geloofde, zien we Dirk Verhofstadt met 66 
jaren levenservaring opnieuw verschijnen in de technis-
che commissie van de handbalbond.
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en ook daar leerde ik weer heel 
wat mensen kennen,” beseft 
Dirk Verhofstadt.
“Nu ja, elke ervaring is bruik-
baar. Het gaat over omgaan 
met mensen. Het is b.v. niet 
mijn stijl om te zeggen dat ik 
alles beter weet en hoe iets 
precies moet gebeuren, maar 
wel dat ik probeer mensen zelf 
te doen beseffen hoe ze beter 
worden. Als je beter wil worden 
in het handbal heeft dat – naast 
natuurlijk een goede techniek - te maken 
met pure handbalervaring. De weg daartoe kan 
evenwel lang zijn, maar ik geloof in de accenten 
die Piet Moons wil leggen en in zijn hinkstap-
sprong-theorie.”

“Ik denk dat ik Dirk heb kunnen overtuigen 
van de nieuwe dynamiek die er doorheen het 
handbal stroomt. Hij heeft genoeg ervaring in 
het handbal en in het zakenleven om iets mee 
tot een goed einde te helpen. Wij noemen het: 
programma Handbal 2.0.22. In de theorie over 
het hinkstapspringen is het eerste ijkpunt de or-
ganisatie van het EK in 2022. Dat is de ‘hink’. 
De ‘stap’ zou moeten gezet worden door ons 
te kwalificeren voor het WK in 2025. En de 
‘sprong’ zou de deelname moeten zijn aan de 
Olympische Spelen 2028 of 2032. Dat is ten-
minste onze ambitie,” legt Piet Moons uit.

“Toen ik voorzitter werd van de Belgische 
handbalbond heb ik ook geëist dat er vijf ac-
centen duidelijk zouden geplaatst worden,” licht 
Piet Moons toe, terwijl Dirk instemmend  mee 
luistert. Vooreerst vind ik dat onze nationale 
ploeg in het handbal op de allereerste plaats 
moet komen. Daarnaast wens ik tot een goed 
nabuurschap te komen met ‘handballanden’ als 
Duitsland en Frankrijk, maar ook met andere 
(zaal)sporten als basket en volley. Het basket, 
het hockey en het volley hebben ook vele jaren 
gebouwd aan een programma om aansluiting 
te vinden met de Europese of de wereldtop. En 
zie: het hockey haalt een olympische medaille 
en het vrouwenvolley strandt op één puntje van 
olympische deelname. Als derde factor ben 
ik ervan overtuigd dat kwaliteit de weg opent 
naar meer kwantiteit. Onze jongeren moeten 
bijgevolg ook kunnen genieten van een kwal-
itatieve begeleiding. Wij moeten ons verder 
doen opmerken in ‘good government’. Vandaar 
dat ik aandring op de aanwezigheid van on-
afhankelijke bestuurders, naast de vertegen-
woordigers van de Vlaamse en de Waalse 
clubs. Met Thierry Marique, professor aan de 
UCL, Dirk Verhofstadt en mezelf moet dat luk-
ken. Laat mij zeggen ‘I have a dream’ en dat ik 

geloof in de organisatie van een 
EK in 2022, samen met Spanje 
en Frankrijk.”

CENTEN

Om zo ver te geraken, beseft 
Dirk Verhofstadt beter dan wie 

ook dat aan dit verhaal een 
financieel plaatje hangt. “We 

moeten aan centen geraken om 
onze ambities waar te maken. Ik ben 

ervan overtuigd dat succesvolle resul-
taten sponsors aantrekken. Wij hebben 

daarvoor een engagement afgesloten tegeno-
ver mogelijke sponsors: alle thuiswedstrijden 
van de Red Wolves zullen volledig uitgezonden 
worden op tv. Er komt een vernieuwde cel mar-
keting en een financiële commissie, die o.a. 
ook moet bestaan uit een aantal specialisten 
die niet rechtstreeks met het handbal te maken 
hebben. 

Ik geef mezelf in een eerste fase één jaar de tijd 
om alles te evalueren en of ik de perceptie krijg 
dat ik daadwerkelijk een inbreng kan leveren. Ik 
wil zien of de nationale ploeg kan zorgen voor 
goed handbal en dat ze de ambitie kan waar-
maken om tweede of minstens derde te worden 
in een groep met Frankrijk (nummer 1), Noor-
wegen (11), Litouwen (22) en België (34ste). 
We zouden ons moeten kunnen kwalificeren 
voor een groot toernooi: rechtstreeks of als or-
ganisator. Het is ook de bedoeling om met de 
vrouwen op sportief gebied ergens te starten. 
Zo is er het kwalificatietoernooi voor -19-jari-
gen met Slovakije, Montenegro en Frankrijk als 
deelnemers in een eerste grote test.

Dat er in de technische staff plaats is voor 
mensen met veel ervaring zoals een Yérime 
Sylla, technisch directeur Guy Petitgirard, die 
zijn strepen al verdiende in Frankrijk, Ken De-
nil, Jelle Vonckx (lesgever aan de VUB) en 
Jonathan Vandenberg, dat stemt me zeker ook 
positief. We hebben in het vernieuwde concept 
te maken met competitieve, professionele en 
gemotiveerde mensen. Bovendien vonden we 
alle spelers die we absoluut in de ploeg wilden 
hebben, ook bereid om hun tijd en hun moti-
vatie in dit project te steken. En dat was ook wel 
ooit eens anders. Ik bekijk de toekomst van het 
handbal in ons land dan ook zeer positief. Maar 
het programma moet ook de tijd krijgen om uit-
gevoerd te worden,” besluit Dirk Verhofstadt.

(mc)
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“SPONSORING IS NIET    

           UITSLUITEND GELD

      GEVEN”
In België bestaat er haast geen sport-

tak, waarbij Ethias niet genoemd wordt als 
één van de sponsors. En daar hoort ook het 

handbal bij. Het contract met de handbalbond werd 
immers verlengd met drie jaren en daarover zijn beide partijen in de wolken. Martine 
De Beul, directrice sponsoring & events bij Ethias, legt uit waarom.

“Als één van de grootste verzekeraars in 
het land toont Ethias immers graag haar 
maatschappelijke betrokkenheid en veranker-
ing in de samenleving door de associatie met 
tal van sportieve, culturele en maatschappeli-
jke partners, die haar waarden van ethiek, en-
gagement, menselijkheid en nabijheid delen. 
Uiteraard krijgen wij bijzonder veel aanvragen 
voor sponsoring, maar daarom hebben we ook 
een aantal specifieke regels opgesteld, die ons 
in staat moeten stellen om met een grotere ef-
ficiëntie  een zo groot mogelijk aantal organ-
isaties in heel België te ondersteunen. In de 
sport gebeurt dat vooral via de verzekering van 
sportfederaties.”

Patrick Moria wil daarover best een aantal con-
crete voorbeelden geven. 

“Laat het duidelijk zijn dat wij zeker niet ingaan 
op vragen die ingezonden worden op minder 
dan acht weken voor het voorgestelde evene-
ment doorgang vindt. Wij sponsoren ook geen 
sportclubs of verenigingen in de sport. Even-
min individuele atleten, motor-
sporten of sporten met een te 
hoge risicograad. Ook service-
clubs, studentenverenigingen 
of particulieren kunnen niet bij 
ons terecht. En uiteraard zal 
het duidelijk zijn dat wij geen 
steun bieden aan wie dan ook, 
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die zich associeert met doping, racisme, 
geweld of corruptie.”

Het belet Ethias niet om zich te vereen-
zelvigen met een massaal aantal organ-
isaties van ‘human interest’. Op cultureel 
vlak noteren we steun aan de Filharmonie, 
het Nationaal Orkest van België, het Kon-
inklijk Filharmonisch orkest van Luik, de 
Zomeropera, Brussel Summer Festival, 
Festival van Dranouter, Gent Jazz Festival, 
Vereniging van cultuurcentra en de Patri-
moniumdagen.

In de sport is het lijstje misschien nog ind-
rukwekkender. Je zal Ethias tegen komen 
in het atletiek, basket, golf, gymnastiek, 
handboogschieten, handbal, judo, ISB, 
Sport Vlaanderen, Vlabus, Adeps, AISF, 
Minivoetbal, multisport, roeien, rugby, 
squash, tafeltennis, tennis, volley, wande-
len, zaalvoetbal, zwemmen, Start to swim, 
to tennis, to golf, to run…

Martine De Beul wil toch enige toelichting 
geven over die vormen van sponsoring. 
“Ons partnership met b.v. het hand-
bal wil niet enkel zeggen dat 
wij geld geven. Ons logo is 
intussen genoegzaam bek-
end. Maar wij vragen 
ons ook telkens af: 
wat kunnen we verder 
nog samen doen? Het 
ideaal is samenwerken 
met een partner die de 
waarden deelt van Ethias, 
waar onze verzekering-
smaatschappij achter staat. 
Wij staan b.v. niet achter 
maatschappijen met veel ‘bling-bling’, 
maar wel achter verenigingen of organi-
saties met een goede dagelijkse werking, 
die dan ook onze steun verdienen.

Concreet kan die steun gebeuren door het 
huren van reclameborden, door een aan-
tal acties aan te kondigen via het internet 
en – naargelang de plaats waar de man-
ifestaties plaats vinden – het ter beschik-
king stellen van tickets via de plaatselijke 
kantoren.”

Om begrijpelijke redenen beperkt de 
steun van Ethias zich tot acties op het 
Belgisch grondgebied. “Van publicitaire 
acties in het buitenland kunnen we moe-
ilijk een ‘return’ bepalen. Vandaar dat 
wij vooral alle thuismatchen van de Red 
Wolves in het handbal sponsoren,” beseft 
Patrick Moria. “Wel eisen wij telkens een 
concrete vorm van exclusiviteit in onze 
contracten. Er moet geen ander verzeker-
ingsbedrijf een belangrijke sponsor zijn 
bij één van de genoemde sportfederaties. 
In dat verband beschouwen we b.v. Euro 
Millions of Joker + niet als een concurrent. 
Dat is een semi-officiële tak van de Lotto, 
die verplicht is een aantal activiteiten – 
ook op sportgebied – te sponsoren. Daar 
zit een bepaald percentage sport in.  Af 
en toe zit ook onze naam in de organisatie 
van een manifestatie, zoals bij de Ethias 
Trophy in Mons, een internationaal tennis-
t o - ernooi met 

grote uitstraling. Een 
kwestie van budgetten en een nog 

grotere naambekendheid.”



LEUVEN MINSTENS 
DRIE JAAR HANDBAL 

HOOFDSTAD



           MICHAËL SCHOUWAERTS: 

“GECHARMEERD DOOR DE   
       PROFESSIONELE AANPAK BIJ     
    DE HANDBALBOND”

Niks dan tevreden gezichten bij de bekendmaking dat de stad Leuven gedurende de 
komende drie jaren de hoofdstad van het handbal in ons land wordt, want alle EK- en 
WK-kwalificatiewedstrijden zullen tussen 2017 en 2019 in de Sportoase Philipssite 
Leuven gespeeld worden, net zoals de finales van de Beker van België. De Belgische 

handbalbond, de Leuvense beleidsmensen en de verantwoordelijken van Spor-
toase kwamen op die manier na enkele vergaderingen vrij snel tot een over-
eenkomst, die voor alle partijen niks anders dan een positieve uitstraling heeft

             LOUIS TOBBACK: 

“TOPSPORT ZET AAN   
      TOT SPORTEN”

Als zelfs een doorgaans kritische burgemeester als Louis 
Tobback zijn bewondering voor dit project niet onder stoelen 
of banken steekt, dan wil dat wel iets zeggen. “Wij willen in 

Leuven kwaliteitsvolle sportaccommodatie aanbieden. Met meer dan 300 sportverenigingen is de 
nood aan infrastructuur dus aanwezig. Als wij daarenboven ook nog topsport kunnen aanbieden, 
dan is dat een extra stimulans voor heel wat mensen om zelf ook aan sport te doen. Want zowel de 
topsporter als de recreant moet zich bij ons thuis voelen. Dat de handbalsport voor Leuven koos, 
geeft onze toeschouwers de kans om deze sport ‘live’ te komen bekijken. Door het ter beschikking 
stellen van de infrastructuur en de financiële steun van de vzw Tofsport, willen wij helpen in het 
opwaarderen van de handbalsport. Wij hopen dat de Red Wolves, in navolging van 
de Yellow Tigers in het volley, hier de basis kunnen leggen voor successen in de 
toekomst,” aldus de Leuvense burgervader.

                  ERIK VANDERHEIDEN:    

                         “MENSEN ‘GOESTING’ DOEN KRIJGEN OM     
                             TE BEWEGEN”  

Eenzelfde enthousiasme klinkt door bij de Leuvense sportschepen Erik Vanderheiden, tevens 
voorzitter van de vzw Tofsport.

“Naast de activiteiten van o.a. de Yellow Tigers en het organiseren van een EK badminton, willen 
we nog meer topevenementen naar Leuven halen, die zeker op een grote media-aandacht zullen 
kunnen rekenen. Dat zal zeker het geval zijn met de wedstrijden van de nationale ploeg, de Red 
Wolves, en met de bekerfinales. Door onze deelname aan dit project willen we ons uiteraard profil-
eren als (sport)stad, maar we willen zeker ook meewerken aan een nog grotere uitstraling van de 
handbalsport. Hopelijk kunnen deze factoren ook onze inwoners ‘goesting’ doen krijgen om zelf te 
sporten. Dit kan hen stimuleren.” 

“Als je de recente uitslag van de wedstrijd van de Red Wolves bekijkt tegen wereldkampioen en 
Olympisch vice-kampioen Frankrijk, dat slechts met één luttel doeltje kon winnen, dan zie ik de 
toekomst van de nationale handbalploeg positief in. Voeg daarbij dat op die interland 4000 toe-
schouwers aanwezig waren, dan zie je ook dat deze sport toch op een behoorlijke belangstelling 
kan rekenen. Met de actie ‘Handbal op school’ in samenwerking met de SVS, brengen we ook de 
jeugd naar de handbalsport. En vergeet niet: ‘Sporters beleven meer’”.
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MICHAËL SCHOUWAERTS:    

“SPORTOASE BEZIT IDEALE 
INFRASTRUCTUUR MET EX-
TRA MOGELIJKHEDEN”  

Michaël Schouwaerts kan je gerust één van de 
meest geslaagde sportmanagers van het laat-
ste decennium in ons land noemen. Begonnen 
in zijn achtertuin bij Brasschaat, dreef hij in een 
minimum van tijd het aantal Sportoases op tot 
tien bestaande complexen in Leuven, Tonger-
en, Antwerpen, Knokke/Heist, Rotselaar, Eigen-
brakel, Beringen, Hoogstraten, Halle, terwijl er 
de komende jaren nog nieuwe constructies tot 
stand komen in Oudenaarde, Lanaken, Wilsele, 
Londerzeel en Roeselare. En daar blijft het niet 
bij. Schouwaerts kan immers nu per jaar al rek-
enen op drie miljoen sportende bezoekers in de 
bestaande Sportoases. Een realisatie om trots 
op te zijn.

“Maar vooral Leuven bezit een speciaal plaatsje 
in mijn hart. Wij kenden hier een heel moeilijke 
start en vanuit de raad van bestuur van Spor-
toase kreeg ik de opdracht om de zaak recht 
te trekken. Ik heb daar bijna een jaar dag-in, 
dag-uit gezeten, maar sindsdien hebben we in 
Leuven geen enkele dag nog verlies geleden.”

Schouwaerts werkt met Sportoase met een bij-
zonder concept, nl. de publiek-private samen-
werking (PPS). “De lokale overheid ziet de 
noodzaak om te komen tot een betere sport-
infrastructuur, dikwijls een zaal, een zwembad 
of meestal zelfs nog een multi-sportcomplex 
om de zaak rendabel te maken. Er is dus van 
onze kant steeds een samenwerking met het 
gemeente- of stadsbestuur, dat zorgt voor een 
toelage, waardoor wij dan weer hun bestaande 
clubs en hun schoolgaande jeugd een korting 
kunnen toestaan. Op die manier bezitten wij 
een gezonde, solide basis. Door de strenge 
zwemwetgeving is het moeilijk om een zwem-
bad rendabel te maken, maar in Leuven krijgen 
we jaarlijks 650.000 bezoekers over de vloer en 

die vormen eigenlijk de sleutel tot het succes in 
deze Sportoase.

Daarnaast heb je in Leuven o.a. nog onze klim-
muur, de fitness, het basket, badminton en verd-
er worden er per week meer dan 70 groepsless-
en gegeven zoals o.a. zumba. Verder bieden wij 
een aantal faciliteiten aan voor evenementen, 
die we ofwel zelf organiseren, of die door een 
derde partij kunnen verwezenlijkt worden. Zo 
zijn er de Comedy Nights, Sinterklaasfeesten, 
Nieuwjaarsrecepties naast stages met volley-
ploegen, trainingen met de Yellow Tigers, de 
thuishall inclusief bureaus van basketclub Leu-
ven Bears, het EK badminton, de Daviscup…

De handbalbond kwam met ons in contact 
omdat er ook in de Sportoase van Tongeren 
handbal gespeeld wordt door Callant Tongeren. 
Zij vroegen ons wat de mogelijkheden waren 
in Leuven en we zijn dan met de stad Leuven 
en de bond rond de tafel gaan zitten. Ik werd 
echt wel gecharmeerd door hun professionele 
aanpak en het duurde niet lang vooraleer we tot 
een overeenkomst kwamen. 

Sportoase Philipssite Leuven is ideaal qua lig-
ging en de zaal bezit 3400 vaste zitjes, ze ligt 
aan de rand van de Ring, ze heeft een grote 
parking en er is nog uitbreiding mogelijk van 
faciliteiten voor de handbalbond. Zo zijn er VIP-
ruimtes mogelijk, zijn er cateringmogelijkheden, 
er kunnen bureaus of kantoorruimtes gebruikt 
worden voor meetings. Op die manier is het 
voor ons ook interessant dat de naam Sportoa-
se een nog grotere bekendheid verwerft. Dat 
gebeurt natuurlijk ook door de samenwerking 
met de Rode Duivels (in Knokke-Heist), met 
de Yellow Tigers en nu met de handbalbond in 
Leuven. Ik ben gewoon trots op onze realisaties 
en ik hoop dat deze samenwerking voor alle 
partijen tot een positief resultaat kan leiden,” 
vindt sportmanager Michaël Schouwaerts.
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Figuur van 2016
TOM ROBYNS    (HUBO INITIA HASSELT)

Het wordt bang afwachten wat het verkiezen van de nieuwe pre-           
sident Donald Trump, ongetwijfeld de meeste besproken 
figuur van 2016, in werking zal zetten maar mijn persoon-                
lijke figuur van 2016 is Leonardo Dicaprio. Na zoveel jaren 
van briljant acteerwerk mocht hij eindelijk die felbegeerde 
Oscar ontvangen. Niet mijn favoriete film, maar wel weer 
een geniale vertolking van het hoofdpersonage dus naar 
mijn mening absoluut verdiend. Naast dit talent gebruikt 
hij zijn voorbeeldrol ook resoluut om de wereld te ver-
beteren en zijn documentaire van ‘Before the flood’ zet de 
mensen nogmaals aan om actie te ondernemen voor het mil-
ieu. Voor mij een grote persoon om naar op te kijken.

    Gebeurtenis 2
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De onherkenbare  “laag-bij-
de-grondse” kiescampagne 
in DE democratie van de 

wereld …USA.
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Handbalmoment 2016
Daar bestaat geen twijfel over: onze interland tegen Frank- 
rijk.  Echt onbeschrijfelijk!  De bekerfinale was ook best legen- 
darisch met onze oude Belgen en Sara die ook de beker pakt 

met Visé. Maar niets kan op tegen het gevoel in Luik!

jeroen de beule (callant tongeren)
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Met deze vraag moet ik toch 
teruggaan naar de aanslag in 
Zaventem op 22 maart 2016. 
Dat heeft toch wel wat teweeg 
gebracht. Mijn kinderen gaan 
naar Sint- Rita in Kontich naar 
school. De laatstejaars van 
hun school vertrokken die dag 
op Rome-reis. Slechts een 
deel van de groep is kunnen 
vertrekken , en er waren uitein-
delijk heel wat gekwetsten bij.  
Eén van onze basisspeelsters 
was al met de vroege vlucht 
in Rome en heeft gelukkig 
nog kunnen genieten van 
haar reis, al had ook zij daar 
een dubbel gevoel bij. Die 
aanslag heeft een enorme in-
druk op mij gemaakt. De angst 
(ook al waren mijn kinderen 
er niet bij) was heel echt en
dichtbij.

GIANNOULA TSAKITZIDIS    (HV UILE
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Handbalmoment 2
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De kwalificatie van de Red Wolves thuis tegen 
Turkije en de wedstrijd tegen Frankrijk waren 
geweldige momenten. Maar wat mij het meest 

geraakt heeft, helaas in negatieve zin, was 
de zware blessure van Kristien Leonaers 

bij de nationale ploeg in januari. Ik hoop 
dat ze terug kan keren op haar hoogste 
niveau, ze was toen echt top aan het 
spelen.
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Figuur van 2016
Ik heb gekozen voor twee Olympische 
Kampioenen. Nafi Thiam won goud op 
de zevenkamp en Greg Van Avermaet 
won goud in het wielrennen.
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Gebeurtenis van 2016
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Hw united antwerpen)

Ik heb voor mijn verjaardag een parachutesprong cadeau gekregen, 
dat stond al heel lang op mijn to-do-lijstje, dus ik was heel blij. Is 
ook een superleuke ervaring. Op zich duurt het niet zo lang, maar 
de adrenaline die je krijgt met de val en daarna het rondzweven 
met een mooi uitzicht is wel echt de moeite waard. Dus voor de 

mensen die twijfelen, zeker doen!
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GIA
NNOULA TSAKITZIDIS    (HV UILENSPIEGEL)

Barack Obama. Die man 
straalt zoveel leiderschap, 
rust en sympathie uit, gewoon 

fantastisch!

 Handbalmoment van 2
0

16

Makkelijke antwoorden zijn de geweldige matchen van 
onze Red Wolves tegen Turkije en Frankrijk, de prestatie 
van Hasselt in de finale van de BENE-League, de eerste 
titel voor Bocholt, ... Maar voor mij zijn de handbal-       
momenten van 2016: de stappen die gezet zijn 
op KBHB niveau met de aanstelling van Piet 
Moons en 2 onafhankelijke bestuurders, 
de nationale damesploeg die 3 inter-
lands winnend weet af te sluiten en de 
aanwezigheid van onze Red Wolves 
op de jeugdfinale en de Kidsday!

wim vos (voorzitter vhv)

Figuur van 2016
Angela Merkel. Ze is de echte leider van 
Europa en houdt voet bij stuk in haar be-
leid. Jammer, want uiteindelijk is België 
één van de belangrijkste grondleg-
gers van de Europese Unie. En 
als handballers hebben we een 
sterke unie nodig.

Sigurd  Thomassen    (scheidsrechter)

Gebeurtenis 2
0

16

TO
ON HABRAKEN    (SPORTING NELO)

Wereld: de aanslag van 22 
maart op Brussels Airport.

Privé: het begin van het bouwen 
van ons droomhuis.
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MARLIES VERSCHUUREN   (DHC WAASMUNSTE
R)

Het is een cliché bij de jaarlijkse nieuw-
jaarswensen, maar mijn wens voor 
2017 is een goede gezondheid. Een 
jaar met zo weinig mogelijk bles-
sureleed is iets dat elke handballer 
wenst, denk ik. Op deze manier hoop 
ik met DHC Waasmunster dit sei-
zoen op een mooie manier af te slui-
ten. De play-offs halen is een eerste 
doelstelling, maar we zullen er hard 
voor moeten knokken. Verder hoop 
ik dat we met de Belgische Natio-
nale damesploeg blijven evolueren 
in de posi- tieve richting.  

Figuur van 2016
Ik denk toch dat Trump het meest zal bijblijven 
uit 2016. Heel de wereld was verrast en ik 
hoop van harte dat hij minder fanatiek is dan 
dat hij doet uitschijnen.
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M ROBYNS    (HUBO INITIA HASSELT)

Bij een eerste terug- 
blik op 2016 komen op 
de eerste plaats gebeur-
tenissen boven met een bit-
ter smaakje zoals de Brexit, de 
Amerikaanse verkiezingen, en de  vele aansla-
gen. Zelfs het evenement om naar uit te kijken 
zoals de Olympische Spelen had een bepaalde 
inhumane nasmaak voor de lokale bevol- king.  
Mijn persoonlijke keuze gaat dan ook res-
oluut voor de paralympische spelen waar ik de 
puurste personen het meest oprechte geluk heb 
zien ervaren. Al deze atleten gaven het beste 
van zichzelf waar deelnemen aan de sport met 
elkaar het gemeenschappelijke doel was. De on-
politieke en eerlijkste reacties van deze atleten 
na hun wedstrijden gaven me een warm gevoel 
vanbinnen en ik denk dat we ook nog bijzonder 
trots mogen zijn op onze delegatie van afgelopen 
jaar, met de 11 medailles als orgelpunt.

Handbalmoment van 2016

Sigurd  Thomassen    (scheidsrechter)

In de zomer van 2016 floot ik samen met mijn collega Tobias 
Schmack de finale van het M18 Euro Championship in Bulgarije. Toch een bijzondere 
ervaring om als eerste Belgisch koppel ooit de finale te fluiten op een EHF tornooi.

Handbalmoment van 2016

Samen met Ste- fanie Van den Abeele ben ik in mei naar Budapest 
gegaan, waar de Women’s EHF Champions league Final4 plaats vond. 
Samen met de vele andere fans in de arena hebben we Győri Audi ETO KC luidkeels 
aangemoedigd. We hebben er 4 spannende wedstrijden van heel hoog niveau gezien en en-
kele heel leuke mensen leren kennen. De manier waarop handbal en meer specifiek dames-

handbal leeft in Hongarije is uniek. Promotie voor het dameshandbal! 

M
AR

LIE
S V

ERSCHUUREN   (DHC WAASMUNSTER)

Gebeurtenis 2016

jeroen de beule (callant tongeren)

Persoonlijk 2 dingen: het nieuws dat ik 
nonkel word en de match tegen Frankrijk. Op 

wereldschaal was het nogal een donker jaar met terreur en politieke 
revoluties met eerst de Brexit en daarna de zege van Trump.  

Wens 2017
Innerlijke vrede

piet moons    (voorzitter kbhb)

Wens 2017

Op persoonlijk vlak een goede ge-
zondheid voor iedereen in en om het 
handbal. En verder hoop ik dat we 
de lijn van 2016 kunnen doorzetten: 
samenwerking, niveauverhoging en 
schaalvergroting!

wim vos (voorzitter vhv)
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Nog maar kort geleden, de match 
Metz-Buducnost (11/11/16). Xe-
nia was er jammer genoeg niet 
bij, maar de sfeer, het niveau van 

de match... echt top. Dat was 
mijn tweede keer dat ik 

Buducnost bezig heb 
gezien, de vorige 
keer was als Final 
four winnaar in 
Budapest. Metz 
heeft excellent ge-
speeld!  

GIANNOULA TSAKITZIDIS 
   (
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Handbalmoment van 2016
Ik denk met een gelukkig gevoel terug aan de gewonnen BENE-League finale 
van 2016 tegen de Lions maar ik denk dat de interland van de Red Wolves 
tegen Frankrijk voor het Belgisch handbal, maar ook zeker voor mij per-
soonlijk, het handbalmoment van 2016 was. 60 minuten lang moest de 
beste ploeg ter wereld bibberen tegen een ploeg die vol overgave knokte 
voor iedere bal en iedere centimeter. Tegelijk doodzonde en voor mij dan 
ook de grootste teleurstelling van 2016 dat we die overwinning en zeker 
dat verdiende punt niet hebben gehaald. Maar ik denk dat we hier fier op 
mogen terugkijken en ik hoop dat dit de vibe en de dynamiek die terug rond 
de red wolves heerst nog een extra boost kan geven naar de toekomst toe.

TOM ROBYNS    (HUBO INITIA HASSELT)
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Helaas moet ik hier de 
aanslagen in Brussel en in 
andere steden vernoemen. 
Dat heeft het leven toch een 
stuk veranderd, een stuk 
bezorgder gemaakt. We 
merken dat bijvoorbeeld bij 
de organisatie van de inter-
lands, waarbij we veel meer 
energie moeten steken in de 
veiligheid.
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 2016

Nafi Thiam vind ik wel een per-
soon om naar op te kijken. Amper 
22j jaar en al Olympisch kampi- 
oene en zoveel andere kampi-
oenschappen die ze heeft gewon-
nen. Het is niet gemakkelijk om 
zo’n leven te leiden met zo veel 
discipline.

sinne bes   (DHw united antw
erpen)

Figuur van 2016
De mensen uit mijn directe omgeving zijn mijn figuren van 2016. 
Familie en vrienden staan altijd voor je klaar. Het feit dat je bij-
na dagelijks 2u met je beste vriendinnen samen kan doorbren-
gen, vind ik trouwens een van de leuke dingen aan
                                                         handbal.

MARLIES VERSCHUUREN   (DHC WAASMUNSTE
R)

Wens 2017

je
ro

en de beule (callant tongeren)

Ik ben grote aanhanger van het cli-
ché ‘Gelukkig Nieuwjaar’, ‘Happy new 
year’. Omdat  ik denk dat geluk nog steeds 
het belangrijkste is in het leven. Ik hoop dat 2017 op een 
positiever elan verdergaat dan 2016. Iets specifieker hoop 
ik natuurlijk met de nationale ploeg mooie resultaten te be-
halen, als ik echt mag dromen natuurlijk de kwalificatie voor 
het EK. Met Tongeren zou ik graag de BENE-League winnen 
want daar azen we al lang op en die ontbreekt nog in de 
prijzenkast. En tot slot kijk ik er naar uit om met Sara een 
huis te bouwen.
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S a m e n 
met een 

v r i e n d i n 
ben ik dit jaar 

naar een oefen-
wedstrijd      gaan 
kijken van  Duitsland 
tegen Denemarken. 
Dit was  de eerste 
keer dat ik de ‘grote’ 
mannen van de 
handbalwereld eens 
in real life zag. Echt 
heel chique om te 
zien van zo dichtbij. 
Natuurlijk mag ik de 
wedstrijd niet verge-
ten van onze man-
nen tegen Frankrijk. 
Dat was een heel 
mooie wedstrijd, en 
ik was best trots op 
ons België-landje.

sin

ne bes   (DHw united antwerpen)
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Voor mij zijn dit al de 
prestaties die zijn geleverd 
op de Olympische Spelen. 
Alle atleten die hun hele 
leven lang trainen om daar 
een buitengewone prestatie te 
leveren is buitengewoon knap. 
Het is puur genieten om te zien 
hoe die gymnastes daar spelen met 
de wetten van de zwaartekracht. Speciale vermelding toch 
wel voor Usain Bolt en Michael Phelps, voor mij de beste 
Olympiërs ooit die de laatste jaren gewoon gedomineerd 
hebben in hun disciplines. Wat een talenten!

TOM ROBYNS    (HUBO INITIA HASSELT)
Sportprestatie van 2

0
16

Dat zijn er 2: de gouden medaille 
van Nafi Thiam vond ik sensa-
tioneel. Daarnaast Laurens De-
vos, leerling bij mij aan de top-
sportschool in Leuven, die ook 
goud wint op de paralympische 

spelen.  Hoe rustig en ‘casual’ 
hij daarbij bleef en ik achter de 

televisie super enthousiast met 
tranen in mijn ogen. Ik gaf Laurens 

chemie in het 3de middelbaar en vorig jaar 
wiskunde. Echt een topkerel en topsporter!

jer
oe

n 
de

 b
eu

le
 (callant tongeren)

Sportprestatie van 2016
De Olympische overwinning van Greg Van Avermaet. Die 
race neerzetten op een parcours dat niet helemaal het 
zijne is, een toonvoorbeeld van geloof in eigen kunnen 
gecombineerd met een perfecte strategie. Daar heb ik 
echt van genoten.

wim vos (voorzitter vhv)

Wens 2017

Wens 2017

GIANNOULA TSAKITZIDIS    (HV UILENSPIEGEL)

Linde panis (secretaris-generaal vhv)

Naarmate ik ouder word, ben ik meer geneigd 
om te zeggen : een goede gezondheid. Maar 
ik wens verder ook meer solidariteit en be-
grip voor elkaar.

Klinkt cliché, maar laat ik toch maar iedereen 
in de eerste plaats een goede gezondheid 
wensen. Daarnaast wens ik meer samen-
werking, openheid en positiviteit voor 
iedereen!

Gebeurtenis van 2
0

16

MARLIES VERSCHUUREN   (DHC WAASMUNSTER)

Het is een pikzwarte herinnering van 
het voorbije jaar, de aanslagen in 
Brussel. Dergelijke gebeurtenissen 
laten altijd een diepe indruk na bij mij. 
Ik geef het niet graag toe, maar af en 
toe denk ik op drukke plaatsen; wat 
als? Ik onthoud echter ook de posi-
tieve dingen; mensen die steun zocht-
en bij elkaar, het verhoogde gevoel 
van samenhorigheid, genieten van 
de kleine dingen enz.



Sportprestatie 2016

Handbalmoment 2
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Het behalen van de finale van de Beker 
van België door thuis kersvers BENE-
League kampioen Hubo Initia Has-
selt te verslaan.

TOON HA
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Sig
urd  Thomassen    (scheidsrechter)

Het kerkelijk huwelijk 
van mijn zus Elke die vijf 

jaar geleden voor ‘slechts 
10 maanden’ naar het Duitse 

Greven trok om er in de 2e Bundesliga te 
gaan spelen. Intussen traint ze een jeugd-
ploeg, geeft ze les en is ze getrouwd. Het 
feest was geweldig en mijn papa keek van-
uit de hemel goedkeurend toe.

Die zit nog vers in het geheugen: de prestatie van onze 
nationale ploeg tegen Frankrijk. Een opsteker voor alle 
jeugdtrainers die jarenlang hun energie steken in het 
opleiden van onze jonge spelertjes. Op termijn werpt 
dat vruchten af. Dit moet voor de federaties een teken 
zijn dat investeren in de jeugdtrainers staat voor investe- 
ren in de toekomst.

Sportprestatie van 2
0

16

2016 was een Olympisch jaar. Ik vind 
alle prestaties van de Olympische en 
Paralympische atleten het vermelden 
waard. Als ik er toch een moet uitkiezen, 
is het de prestatie van Nafissatou Thiam. 
Ze behaalde goud in de zevenkamp door 
op 5 disciplines een persoonlijk record te 

behalen. Dat je op zo een jonge leeftijd je 
beste prestaties neerzet onder zoveel druk, 

daar kan ik alleen maar heel veel respect voor 
hebben.

MARLIE
S V

ER
SC

HU
UR

EN

   (D
HC WAASMUNSTER)

Wens 2017

Wens 2017

sin

ne bes   (DHw united antwerpen)

TO

M ROBYNS    (HUBO INITIA HASSELT)

Uiteraard veel om te wensen en 
om naar uit te kijken maar ik ga toch 
voor een cliché. Voor mij is alles wat 
er gebeurt in het leven te reduceren 
naar geluk. Als je kan vinden wat je 
gelukkig maakt dan relativeert dit al 
de rest. Voor mij zijn dit mijn vrienden 
en familie rondom mij die hier voor 
zorgen waarvoor nog eens een spe-
ciale dank!

Ik hoop dat de nationale dameshand-
balploeg ook in competitie gaat, we 
zijn nu voornamelijk aan het trainen en 
oefenwedstrijden aan het spelen, maar 
dat zou echt een mooie vooruitgang 
zijn. In het begin zal het natuurlijk niet 
direct top zijn. Maar elk begin is moeilijk 
denk ik dan.

F
ig
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 2016

Donald Trump. Vooral omwille 
van de dingen die hij bloot heeft 
gelegd: misschien wel het einde 
van de macht van de traditionele 
media, het effect van de onder-
schatting van de mening van de 
modale burger, ...

wim vos (voorzitter vhv)

Figuur van 2016
Op wereldvlak heeft Angela Merkel het meest 

indruk op mij gemaakt. Maar persoonlijk is dat 
mijn partner, hoe hard hij gewerkt heeft en nog 

werkt naast zijn drukke job en ons familieleven om 
ons nieuwe huis in orde te krijgen. Ik ben vol bewon-
dering over wat hij presteert en hoe hij dat volhoudt.

Linde panis (secretaris-generaal vhv)



De uitverkiezing van de speler en speelster 
van het jaar krijgt een nieuw format. De prij-
zen worden voortaan op het einde van het 
seizoen uitgereikt, na twee stemrondes en 
het zijn de spelers en speelsters zelf die de 
winnaars zullen aanduiden. ‘Het Gala van de 
Speler en Speelster van het jaar’ wordt in 
samenwerking met Het Belang van Limburg 
georganiseerd op vrijdag 2 juni. De locatie 
wordt later bekendgemaakt.

Tot dit jaar werd de verkiezing georganiseerd in 
samenwerking met de Sportvrienden Sus Weyn. 
Enige tijd geleden werd de VHV op de hoogte ge-
bracht dat de Sportvrienden Sus Weyn,  omwille 
van uiteenlopende redenen, niet meer kunnen 
instaan voor de organisatie. De VHV neemt voor-
taan de organisatie op zich en giet het geheel in 
een nieuw format. “Ik wil Michel Declercq en ieder-
een van de Sportvrienden Sus Weyn van harte 
danken voor hun jarenlange inzet” zegt Linde 
Panis, secretaris-generaal van de VHV. “Hun ini- 
tiatief om de spelers te huldigen gaat absoluut niet 
verloren. Ik hoop hen op 2 juni volgend jaar te mo-
gen begroeten.”

‘Gala Speler en Speelster van het jaar’

“Tot voor kort maakte ik deel uit van zaalvoetbal-
club PIBO waar we jaarlijks onze verdienstelijkste 
spelers in de bloemetjes zetten” zegt Eric Dupain, 
communicatie- en commercieel manager VHV/
KBHB. “Dat format werd enkele jaren geleden 
ontdekt door Het Belang van Limburg en gebruikt 
bij de verkiezing van de Provinciale voetballer van 
het jaar. Nu trekken we samen die lijn door naar 
het handbal. Het is de bedoeling om het seizoen 
in stijl af te sluiten. De grote verandering in tegen-
stelling tot vroeger is dat niemand op voorhand 
op de hoogte zal zijn van het resultaat. Vroeger 
werden de winnaars gebeld en werd hen gevraa-
gd om aanwezig te zijn. Daar was weinig spanning 
en plezier aan. De titel speler en speelster van het 
jaar verdient spanning, een tikkeltje spektakel, hu-
mor en de kanshebbers moeten stijf van de stress 
staan. Dit moet één van de hoogtepunten van het 
seizoen worden. Na afloop van het showgedeelte 
willen we met zijn allen een feestje bouwen om het 
seizoen op een feestelijke manier te beëindigen. 
We hebben de ambitie om iedereen van de Bel-

gische handbalfamilie samen te 
brengen.”

Meerdere prijzen

“De belangrijkste prijzen van de avond zijn spe-
ler en speelster van het jaar” zegt projectmanager 
Laurens Van Geneugden. “Omdat we met twee 
stemrondes werken kunnen we de spanning op-
bouwen. Daarnaast zijn er ook nog prijzen voor de 
beste doelman/doelvrouw, de beste trainer bij de 
dames en heren, het beste scheidsrechters duo, 
we verkiezen ook de beste speler en speelster 
uit de Liga, we hebben aandacht voor G-sport en 
voor jeugd. De prijs ‘rookie van het jaar’ hebben 
we bewust laten vallen omdat de laureaten van 
de voorbije jaren meestal al enkele jaren actief 
waren. Op die manier kunnen we dan niet meer 
van beginnelingen spreken.”

Twee stemrondes

Voortaan wordt er gewerkt met twee stemrondes. 
De eerste reden is dat op die manier de span-
ning tijdens de showavond wordt opgepookt. De 
tweede reden heeft te maken met het feit dat op 
die manier het geheel eerlijker verloopt. Waar er 
in het verleden veelal gestemd werd op de pro-
tagonisten die tijdens de play-offs sterk speelden 
komen nu ook spelers en speelsters die in het be-
gin van het seizoen sterk presteren in beeld. Dit 
nieuwe systeem laat toe dat ook een sterk seizo-
endebuut beloond kan worden. De twee stem-
rondes zijn enkel van toepassing op de speler en 
speelster van het jaar, niet op de andere prijzen.

Geldig stemmen

De eerste stemronde loopt van 19 december 2016 
tot en met 21 januari 2017. “Alle spelers van de 
BENE-League, spelers en speelsters uit eerste en 
tweede nationale alsook hun trainers ontvangen in 
de tweede helft van december een email” legt Eric 
Dupain uit. “Ze geven hun punten en klaar is kees. 
We doen dit voor de spelers en speelsters. Ik rek-
en erop dat ze massaal hun stem zullen uitbreng-       
en. Zij bepalen of dit initiatief een succes wordt of 
niet. Zij bepalen of de trofee speler en speelster 
van het jaar een kleine of een grote prijs wordt. Wij 
werken alleen ondersteunend.”

De tweede stemronde loopt van 22 april 2017 
tot en met 6 mei 2017. Dan kan er gestemd 
worden voor alle categorieën.

SPELER EN SPEELSTER VAN HET 
JAAR IN NIEUW KLEEDJE

26



WIST JE DAT...

Er meer dan 125 wedstrijdjes ge-
speeld werden op de Kidsday op 20 
november in Tongeren?

De nationale ploeg Women 19 haar 
EK-kwalificatietornooi in maart zal 
spelen in Slovakije?

Zij daar tegen Frankrijk en Montene-
gro zullen uitkomen?

Er opnieuw een damesdag zal geor-
ganiseerd worden op zondag 19 
maart?

Het jaarlijkse interrregionaal tornooi 
voor J/M16 selecties van Paas-
maandag dit seizoen uitzonderlijk zal 
doorgaan op Paaszaterdag in Heist-
op-den-Berg?

De Red Wolves ter voorbereiding op 
de volgende kwalificatiewedstrijden 
op stage gaan te Rennes in januari?

De VHV in 2017 40 jaar zal bestaan?

Handbal X-tra voortaan ook digitaal 
te lezen is en dat je op die manier 
kostenbesparend en milieubewust dit 
magazine online kan lezen?

Er sinds begin november op onze 
website maandelijks een persover-
zicht gepubliceerd wordt dat je ook 
kan downloaden?

Er tijdens de interlandweek 182 ar-
tikels, zowel online als op papier, 
verschenen zijn over de wedstrijden 
tegen Noorwegen en Frankrijk?

VHV HANDBAL-   
         STAGES GENK

Wanneer? 
Week 1: Maandag 10 - vrijdag 14 juli 2017 
Week 2: Maandag 17 - vrijdag 21 juli 2017

Voor wie? 
Jongens en meisjes geboren in 2001 - 2007

Wat?
4 overnachtingen in sporthotel

2-tal trainingen per dag: o.a. balcoördinatie, 
techniek, basistactiek, keepertraining,… komen 

aan bod
Leuke en uitdagende dag- en avondactiviteiten 

Waar verblijven we?
Kattevenia Genk: (Kattevennen 15, 3600 Genk). 
We verblijven in het sporthotel, er wordt getraind 

in de sporthal op het domein 

Prijs?
 285 €/week 

Inclusief alle trainingen, de verzekering, alle 
maaltijden en het verblijf!

Inschrijven via www.handbal.be/nl/handbalstage

Info of vragen, contacteer: 

Gerrit Vertommen (Vlaamse handbalvereniging)
Telefoon: 0486/90 67 46 

E-mail: gerrit.vertommen@handbal.be

Onze fanbase op social media 
gegroeid is met 39,5% ten opzichte 
van vorig jaar.

http://www.handbal.be/nl/handbalstage
mailto:gerrit.vertommen@handbal.be


l a d i e s c o r n e r

‘ER WAAIT EEN NIEUWE                   WIND IN DE VHV’GIANNOULA 
   TSAKITzIDIS

‘Waaraan heb ik nu weer de 
eer te danken geïnterviewd te 
worden? Omdat ik als gecoöp-
teerd lid de Raad van Bestuur het 
leven zuur maak?…,’ grapte Gi-
annoula Tsakitzidis toen we haar 
om een gesprek vroegen. Ons 
antwoord: nee, omdat Giannoula 
een madam is met visie die recht 
voor de raap haar gedacht durft 
te zeggen. En zo geschiedde. 
Een uur lang praat ze over haar 
beleidservaringen, de nationale 
meisjesselecties, haar club Uilen-
spiegel en haar doctoraat aan 
de Antwerpse Universiteit. Een 

monoloog…

‘Ik ben lid van de damescommissie. Anja Van Goethem was 
voorzitter van die commissie en lid van de Raad van Bestuur 
van de VHV. Om diverse redenen kon zij die functie niet meer 
combineren met andere verplichtingen en haakte ze af voor 
alle functies. De leden van de damescommissie hebben mij 
dan gevraagd voorzitter te worden. En vermits ik de leden van 
de damescommissie een competente groep vind, die enorm 
goed werk levert  -alhoewel we ons niet altijd gehoord voel-
en-  heb ik dat voorzitterschap ook aanvaard. Pas daarna is 
Wim Vos me komen vragen om in het VHV-bestuur gecoöp-
teerd te worden.  Aanvankelijk voelde ik weinig enthousiasme. 
Mijn agenda staat immers vol genoeg. Maar uiteindelijk heeft 
de VHV-voorzitter me kunnen overtuigen dankzij het nieuwe 
beleid van hem en zijn equipe. Zijn visie over hoe we een en 
ander gaan aanpakken, zijn overtuiging dat het best ànders 
kan, de plannen met de nationale ploegen, … daarvoor ben 
ik gezwicht. Echt waar, eerst heb ik Wim gezegd: ‘k zou niet 
weten wat mijn bijdrage kan zijn… Het enige dat ik kon be-
loven was dat ik over alles mijn mening zou geven. Maar met 
mijn ervaringen op de unief en in mijn club dacht ik misschien 
toch een zinvolle bijdrage te kunnen leveren. Dus ben ik als lid 
gecoöpteerd.’ 

Meten om te weten
‘Voorlopig moet ik toegeven dat het me 
aanspreekt. Of het een boéiende ervaring is? 
Toch zeker zo boeiend dat je iedereen tot een 
discussie kunt aanzetten. En dat is mij al veel 
waard, ik ben altijd voorstander van dialoog 
geweest. Ik stel soms misschien vreemde vra-
gen, maar ik heb nooit het gevoel dat de leden 
zulks niet waarderen. In de Raad van Bestuur 

(RvB) zitten mensen met een 

visie, mensen die echt iets willen bereiken en het 
handbal vooruit willen helpen. Mensen ook die 
daar niet zitten omwille van hun clubbelangen, in-
tegendeel. Er wordt op een volwassen, efficiëntie 
manier aan beleid gedaan. Alleen … ik vind dat 
er soms te veel geagendeerd staat voor één ver-
gadering. We vergaderen tweemaandelijks, de 
andere maand kunnen de diverse werkgroepen  
-de cel com-municatie, de cel breedtesport, de 
cel topsport, … noem maar op-  bijeenkomen.

28



Zo heb ik ook samen met alle leden van de 
RvB de nieuwe structuur van de VHV kunnen 
uitwerken. Daar is serieus over nagedacht, ik 
kan dat niet genoeg benadrukken. Inderdaad, 
er waait absoluut een nieuwe frisse wind in de 
VHV. Het nieuwe team is naar mijn gevoel zeer 
professioneel bezig. Positief is ook dat iedereen 
van de RvB op dezelfde golflengte zit en  over-
tuigd is dat we stap voor stap vooruit moeten. 
En de mislukkingen erbij nemen, want de weg 
naar succes is nooit rechtlijnig. Kritiek is oké, 
maar ik hoop dat de basis ook zal inzien dat 
we niet stilstaan, ons niet laten demotiveren, 
en vooral geloven in die nieuwe structuur. De 
rentree van Piet Moons en Dirk Verhofstadt, 
Jelle Vonckx die het topsportbeleid coördineert, 
Linde Panis die nu eindelijk heeft aanvaard sec-
retaris-generaal te worden, stuk voor stuk be- 
langrijke stappen in een weldoordacht beleids-                                                                                  
plan voor de toekomst. Telkens meten om te 
weten waar we staan is ook belangrijk. Dat is 
het wetenschappelijke in mij dat zegt: het is oké, 
we zijn goed bezig … ‘

Damesselecties
‘Eerder had ik al een nationale damesploeg 
als voorwaarde gesteld om in de damescom-
missie te zetelen. Dit is intussen concreet en 
ik denk toch wel dat ik daar zeer actief bezig 
mee ben geweest. Sommige mensen heb ik 
écht gestalkt voor de goede zaak. We hebben  
met onze damescommissie een rollercoaster in 
beweging gebracht. Wim Vos heeft trouwens 
ook veel aandacht voor de dames en gooit zijn 
gekende gedrevenheid daar ook voor in de strij- 
d. Maar inderdaad, mijn ongenoegen over het 
gebrek aan nationale ploeg is intussen gesust. 
We hebben nu nationale dames senioren, met 
zeer gemotiveerde meiden die bereid zijn ex-
tra bij te trainen om als team bij interlands te 
kunnen staan. Dat is de generatie die we na 

de Challenge Trophy in Griekenland 2013 bij 
elkaar hebben gehouden. Anderzijds ontbreekt 
het voorlopig nog aan entourage, structuur en 
middelen om met deze groep dames vandaag 
al aan een EK deel te nemen. Naar de na-     
bije toekomst toe zijn er wel concre-te plannen 
samen met de doorgroei vanuit onze U19, U16 
en al wat daaronder beweegt. De next gene- 
ration hé. De U19 selectie traint drie keer per 
maand, ook meisjes die in het buitenland spe-
len hebben zo meer kans om regelmatig met de 
ploeg te komen trainen. En niet enkel Vlaamse, 
maar ook vooral samen met meisjes uit ploegen 
van de LFH. Wat al een succes op zich is. Rik 
Stryc-kers, Thomas Peeters en Nicky Houba 
zijn de trainers van die 25-koppige selectie en 
die doen dat echt uit overtuiging hé, vrijwel be- 
langeloos. Maar je kunt stellen dat de nationale 
seniorenploeg het grote voorbeeld is voor die 
U19, het uithangbord zeg maar. In die selectie 
geraken is de grote uitda-ging voor jonge talent-
en. Elke wedstrijd die de nationale damesploeg 
wint betekent een stap vooruit in de ambitie van 
onze jeugd. En geloof me, de nationale dames 
hebben nog groeimarge hoor… ‘

Uilenspiegel
‘Patrick De Mot is verenigingsmanager van 
Uilenspiegel en hij heeft onderzoek gedaan 
naar onze leden. Van waar komen ze, wat doen 
ze, hoe bij de club gekomen, aantal meisjes en 
jongens, … en dan zien we dat de meisjes nog 
fel in de minderheid zijn. Er is zelfs een serieus 
tekort bij de jongste meisjes. Onze U14 heeft 
een boost gekend, maar bij onze U12 en daar-
onder is er een tekort. Dat is dus een werkpunt, 
daar focussen we op via allerlei promotieacties. 
Hoe onze dames senioren het doen? Wel, ze 
doen hun best maar het kan beter. Hun verblijf 
in eerste is een mooie herinnering, maar onze 
plek is voorlopig tweede nationale. Momenteel 



met wisselend succes, maar we gaan ongetwij- 
feld nog klimmen in de stand. Wij hebben zeker 
de ambitie om een topclub te zijn, maar onze 
jeugdopleiding is momenteel prioritair om vanuit 
eigen jeugd een topclub te kunnen worden. Ge-
lukkig heeft ook de stad Antwerpen, meer be-
paald Sporting A, dat begrepen voor subsidiëring. 
Waarvoor dank. En we trekken die opleiding door 
naar onze senioren, die helaas niet allemaal het 
juiste engagement hebben om prestaties te leve-
ren. Ze beseffen vaak niet welke prijs je daar 
moet voor betalen, dat je niet kunt teren puur 
op talent. Trainingsarbeid, daar gaat het om. Je 
moet er iets voor doén. Onze jeugd heeft dat 
al wel begrepen, daar wordt wel gedreven ge-               
traind. Resultaat is dat we toch al enkele talent-
en hebben kunnen afleveren in ons fanionteam 
maar ook aan topclubs. Nele Antonissen, eerst in 
Nederland gespeeld, nu bij Waasmunster, Gitte 
Janssens, Sara Haazen bij DHW en Munia Smits 
heeft ook een groot stuk van haar jeugdoplei-                  
ding bij ons genoten en zit nu in Blomberg-Lippe 
samen met haar zus Aaricia.  Kijk, meiden die wij 

als club niet kunnen bieden wat zij qua ambitie 
verlangen en qua talent aankunnen, mogen al-                        
tijd uitzwermen om zich te verbeteren. Het enige 
spijtige vind ik dat in ons huidige eerste team nog 
weinig ambitie schuilt om ook die stap naar het 
buitenland hogerop te wagen. Of alvast te bewi-
jzen dat wij door onze trainingsarbeid in tweede 
nationale ambities mogen koesteren. Wij blijven 
wel werken aan die trainingsarbeid, zo hebben wij 
ook in samenwerking met enkele Antwerpse ploe-
gen een project opgezet om jeugdspelers extra 
trainingen te bieden op zondagochtend.’ 

Bij het afscheid herinnert Giannoula Tsak-
itzidis zich plots een vorig interview. ‘Nu 
besef ik pas dat mijn ambitie van toen geen ge-
bakken lucht was, dat het wel degelijk gewettigd 
ongenoegen is gebleken. Want er is intussen een 
hele weg afgelegd, veel van de kritiek die ik toen 
heb geformuleerd is nu achterhaald. Er heerst 
een positieve sfeer in de VHV en KBHB en dat 
maakt me blij…’

Cois Van Aelst 

LEES HANDBAL X-TRA 
VOORTAAN OOK ONLINE

Handbal X-tra, het ledenmagazine van de Vlaamse Handbalvereniging dat driemaandelijks in de brievenbus valt, 
kan je voortaan ook online lezen. Eerder kon je Handbal 7 ook al online lezen.

“Het is een nieuwe stap in de verdere digitalisering” zegt Laurens Van Geneugden, projectmanager VHV. “Je kan 
voortaan op je pc, laptop, op welke drager dan ook Handbal X-tra lezen. Uiteraard blijven wij onze magazine ook 

drukken maar er is voor ons als federatie een grote kost aan verbonden en dan heb ik het niet alleen over het druk-
ken van het magazine maar ook over het verzenden.” 

“Leden die voortaan ons magazine niet meer via de post willen ontvangen kunnen dat via mail kenbaar maken” zegt 
communicatiemanager Eric Dupain. “Het is niet alleen kostenbesparend maar ook milieuvriendelijk. Bovendien staat 
ons magazine sneller online te lezen dan het in je brievenbus valt. Je leest het online dus in absolute primeur en je 

biedt daarenboven mensen die niets met handbal te maken hebben de gelegenheid om onze sport te leren kennen!”

“Vanaf januari gaan we ook werken met nieuwsbrieven” vult Laurens Van Geneugden aan. “Zo kunnen we nog 
sneller op de bal spelen, acties aankondigen, groot nieuws verspreiden enz. Begin volgend jaar staat het systeem 

op punt en kan je via de website inschrijven op deze nieuwsbrief.”

HANDBAL X-TRA ONLINE LEZEN DOE JE ZO!

Je surft naar www.handbal.be 
In het hoofdmenu bovenaan de website klik je op publicaties. 

Nadien op Handbal X-tra, meest recent en de publicatie die je wil lezen.

Wil je voortaan de gedrukte versie van Handbal X-tra niet meer online ontvangen dan volstaat een 
mailtje met je naam en adres naar info@handbal.be 

http://www.handbal.be/
mailto:info@handbal.be




MERKSEM HANDBAL: NIEUWKOMER, MAAR 
GEEN MEELOPER IN DE BENE-LEAGUE

In 2013 is Olse Merksem van tweede nationale gepromoveerd naar 
eerste. Zonder titel, wel via een achterpoortje. In 2016 staat Merksem 
Handbal in de BENE-League en speelt daarin een niet onaardige rol. 
Niet mis als carrièresprong. ‘Maar we moeten Dame Fortuna wel be-
danken. We hebben mazzel gehad. Het mag al eens meezitten hé …,’ 
lacht Patrick Luiten, de Nederlandse manager topsport van de Ant-
werpse club. 

‘Eigenlijk gaat het verhaal nog veel verder te-
rug, want zes jaar geleden speelden we nog 
derde nationale. Dat was toen ik hier toekwam. 
Ons meerjarenplan is veel vlugger gegaan dan 
gepland. We wilden pas in 2015 eerste natio- 
nale halen en pas in 2018 de BENE-League. 
Die toen ik mijn plannen ontvouwde overigens 
nog niet bestond, dat was nog Benelux. Kijk, 
het is geen toeval, maar we hebben wel geluk 
gehad. De omstandigheden waren ons gunstig 
gezind. Om te beginnen zijn we sinds de komst 
van Jos Riské en Johannes Verhoeven in een 
stroomversnelling beland. Toen Mike Tadey er-
bij kwam kregen we een tweede boost…  We 
hadden zeker niet getreurd als de stap naar de 
BENE-League langer had geduurd. Maar de 
omstandigheden waren opnieuw gunstig. Twee 

Belgische ploegen extra, dat is 

een unieke kans die je met beide handen moet 
grijpen. Het verschil tussen eerste nationale en 
de BENE-League wordt immers steeds groter. 
Het zal in de toekomst niet makkelijk zijn om 
alsnog aan te sluiten.’

Merksem Handbal stond dus voor een histo- 
rische sprong. Die men als club behoedzaam 
moet aanpakken. Een groter budget, marke- 
ting en promotie, doelgerichte transfers, …  En 
er kwam ook een nieuwe T1, Luc Vercauteren. 
Maar dat is een verhaal apart…

‘Nee, die trainerswissel is geen gevolg van pro-
motie naar de BENE-League,’ weerlegt Patrick 
Luiten met klem. ‘Ik had echt graag nog langer 
met Lars Bertels verder gewerkt. We hadden 
immers een duobaan Bertels-Vercauteren 
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MERKSEM HANDBAL: NIEUWKOMER, MAAR 
GEEN MEELOPER IN DE BENE-LEAGUE

voor ogen. Maar er 
zijn een aantal di-
ngen gebeurd in de 
aanloop naar die 

BENE-League, deels 
met transfers, deels met 

de groep zoals die zich heeft 
ontwikkeld. En zo zijn er proble-
men ontstaan die niet meer opge-
lost konden worden. Welke? Dat is 
interne keuken, praat ik liever niet 
over. We hebben nog geprobeerd 
de plooien glad te strijken, maar de 
tijd was te kort. Het probleem deed 
zich voor eind augustus. De start 
van de vernieuwde BENE-League 
zat er aan te komen …’ 

UITDAGING

‘Ik was vrij laat bij de voorberei- 
ding betrokken,’ bevestigt T1 Luc 
Vercauteren. ‘Pas eind mei ben ik 
begonnen bij Merksem. Bedoeling 
was om samen met Lars te werk-
en aan een solide ploeg die zich in 
de BENE-League kan handhaven. 
Lars had daar zelf om gevraagd. Ik 
had nooit  de intentie T1 te worden, 
ik voelde me daar overigens nog 
niet klaar voor. Ik ben naar deze 
club gekomen omwille van het pro-
ject Merksem Handbal, een project 

waar ik in geloof. Dus in de samenstelling van de groep 
had ik geen vinger in de pap. De transfers van Rob-
in Boomhouwer en Lazar Popov waren al rond. Ik was 
trouwens enorm teleurgesteld toen Lars bedankte. Ook 
voor mij was die stap naar de BENE-League enorm groot. 
Maar ik besefte wel dat het in ons land voor een trainer 
het hoogst haalbare is. Daarom heb ik de uitdaging aan-
vaard. Maar ik geef toe dat ik Lars meermaals heb prob-
eren te overtuigen om te blijven. Helaas tevergeefs. Lars 
zag structurele struikelblokken waarmee hij zich niet kon 
verzoenen. Kijk, Merksem heeft geen dertig jonge spelers 
die 7 keer per week komen trainen. Wij kunnen niet zoals 
Bocholt, Hasselt of Lions ieder seizoen meedoen voor de 
prijzen. Wij zijn een ander soort club. Wij zijn meer dan 
alleen maar die eerste ploeg. Dat topteam krijgt uiteraard 
meer aandacht maar je moet ook begrijpen dat er nog een 
club is. Met vele andere teams … 

Iedereen van de kern moet drie keer trainen, de jongste 
spelers vier keer. Dat zijn meestal studenten die zich iets 
makkelijker familiaal kunnen aanpassen. Ik geef toe dat 
we qua trainingsarbeid verschillen van de andere ploe-
gen. Lions,Tongeren, Sasja, Hasselt,  Bocholt en Hurry Up 
staan niet voor niks bovenaan. Anderzijds heb ik de indruk 
dat uitgerekend die ploegen meer blessurelast hebben. 
Een gebrek aan rust misschien? Ik ben niet tegen méér 

trainingsarbeid hé, maar het moet 
wél in het globale plaatje passen. 
Zo moeten onze Nederlanders soms 
van ver komen. Wel, hun trainingen 
passen we aan. Robin Boomhouwer 
traint bijvoorbeeld twee keer hier met 
de groep, kracht en conditie doet hij 
individueel in Aalsmeer. Enkel op die 
manier kan hij een balans vinden tus-
sen topsport en gezinsleven.‘

AMBITIE

Luc Vercauteren:  ‘De BENE-League 
is een niveau hoger, dat hebben we 
al gauw begrepen. Alles gaat veel 
sneller. De spelers moeten beseffen 
dat ze er altijd moeten staan, dat ze 
zich geen snipperdag kunnen ver- 
oorloven. Eigenlijk willen we zolang 
mogelijk meedoen en zien waar we 
uitkomen. Als dat niet bij de eerste 
vier Belgische ploegen is, staan ons 
barrages te wachten met de top twee 
van eerste nationale. En dat wordt 
vast geen makkie. In die barrages zul-                                                                         
len we zeker top moeten zijn. Want 
we willen koste wat het kost ook 
volgend jaar BENE-League spelen. 
Voor ons is dat eerste seizoen echter 
nog altijd een inloopperiode. Erva- 
ring opdoen, deze competitie leren 
kennen, snap je? Maar je zit wel met 
het probleem dat het dan achteraf 
knokken wordt voor een vervolg… 
Het feit dat wij BENE-League hebben 
gespeeld, en dat hoger tempo al in de 
benen hebben, lijkt mij een voordeel 
tegenover de eersteklassers die ein-
de seizoen meedoen voor een plek in 
deze competitie. Trouwens, wie had 
voor de competitie durven zeggen 
dat wij na tien speeldagen 4 punten 
achter Bocholt zouden staan …? En 
we krijgen nog vier Belgische ploe-
gen thuis … Er is dus geen enkele re-
den tot paniek. Maar we moeten wel 
elk weekend bij de les blijven.’ 

WAARDEVERHOUDINGEN  

Merksem Handbal mag niet moppe-
ren over die eerste competitieronde. 
Op uitzondering van een pandoe- 
ring in Volendam moeten de Ant-
werpenaren niet blozen. Misschien 
daarom even tijd voor een evaluatie 
halfweg?
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‘Momenteel, na tien wedstrijden, denk ik dat de 
Belgische ploegen met voorsprong de BENE-
League domineren,’ meent Luc Vercauteren, 
‘ze spelen vooral veel realistischer handbal. Ze 
zijn efficiënter, creatiever ook wel. En dat merk 
je in de stand:  Lions op kop en daarachter vier 
Belgische ploegen. Maar de niveauverschillen 
zijn klein. Dus qua spankracht is deze com-
petitie absolute top. Momenteel helt de balans 
over in het voordeel van de Belgen. Maar er is 
wel een belangrijke nuance: alle Nederlandse 
topspelers spelen in het buitenland, meestal in 
de Bundesliga. België heeft slechts een hand-
vol spelers in buitenlandse competities. Dus de 
Nederlandse top is behoorlijk afgeroomd. En 
ook dat heeft een invloed op de BENE-League. 
De Nederlandse ploegen zijn gemiddeld veel 
jonger dan de Belgische.’

TOT SLOT:  WANNEER ZAL HET 
SEIZOEN VOOR MERKSEM HAND-
BAL GESLAAGD ZIJN?

‘Heel eenvoudig: als we volgend jaar opnieuw 
BENE-League spelen. Liefst rechtstreeks, maar 
dat wordt loodzwaar, anders via de barrages’, 
besluit Patrick Luiten. ‘En wat de toekomst be-
treft, vind ik dat men serieus werk moet maken 
van een waterdicht licentiesysteem. De BENE-
League kost de clubs handenvol geld, vooral 
dan aan spelers. Maar ook qua marketing, 
promotie, en andere zaken waar meer en meer 
aandacht aan wordt besteed. Daar moet een 
garantie tegenover staan. Dat is een waarborg 
voor de continuïteit van de BENE-League…

Wij hebben de club intussen gesplitst. Onze top-
ploeg speelt als Merksem Handbal in de BENE-
League. Al wat daaronder zit, heet Olse Merk-
sem. Aan de top hebben we immers een sterk 
merk nodig en Olse zegt niemand wat. Ik droom 
nog altijd van een grote club naar Nederlands 
model. Zoals het ook een droom is om binnen 
die club samen te werken met andere clubs uit 
de omgeving. We willen best talenten overne-
men om die bij Merksem verder te laten ontplooi-
en. En een stadsderby vind ik nog steeds een 
zegen voor onze sport. Niemand begrijpt dat ik 
na verlies tegen Sasja lachend rondloop. Ach 
ja, we verliezen wel met 5 doelpunten. Maar die 
600 toeschouwers op de tribune maken mij héél 
gelukkig …’

Cois Van Aelst
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Eind november speelden onze nationale dameshandbalploeg 
een dubbele interland tegen Groot-Brittannië. De wedstrijd-                          
en werden gespeeld in het Schot- se Edinburgh. Jilly Achten, doel-
vrouw van de nationale handbalploeg en Achilles Bocholt, kroop in haar 

pen en maakte volgend reisverslag.

VRIJDAGOCHTEND
Vanavond is het zover! Dan trekken we met de 
nationale dameshandbalploeg richting Edin-
burgh. Voor ons is het een heel nieuwe erva- 
ring. De laatste keer dat we met (een deel van) 
deze groep het vliegtuig opstapten, was voor 
de Women’s Challenge Trophy in Griekenland 
in 2014. Het was een topervaring! Intussen vor-
men we een echte nationale ploeg. Alles is toch 
een beetje nieuw en spannend. Ik twijfel er in 
elk geval niet aan dat iedereen met even veel 
enthousiasme naar dit weekend uitkijkt, let’s go 

(Belgium)!

VRIJDAGAVOND
We zijn allemaal goed aangekomen in het ho-
tel! Of toch bijna allemaal, want op Doudou 
haar (altijd hilarische) aanwezigheid moeten 
we vanavond nog even wachten. In afwachting 
daarvan bracht de Schot Stephen ons naar een 
restaurant aan de overkant van ons hotel, want 
iedereen had enorme honger! Ik denk dat die 
Schotten even vergeten waren dat het voor ons 
eigenlijk al een uurtje later was?! Gelukkig werd 
dat goed gemaakt met een dessert naar keuze, 
waar veel van onze vrouwen terecht gretig op 
in gingen. (We hadden de cheeseburger en piz-
za al links laten liggen voor een pastatje, dus 
dat karakter hadden we al getoond.) Zo meteen 
is het tijd om te gaan slapen, ik ben benieuwd 

naar wat ons morgen te wachten staat!
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ZATERDAGMIDDAG
We hebben net een korte, verkennende training 
gehad in de zaal waar we straks onze eerste 
wedstrijd tegen Team GB zullen spelen. Ik denk 
dat er in de hoofden van de meesten onder ons 
maar één woord opdook, het moment dat we 
dit gebouw binnen stapten: wauw. Complex Ori-
am is een trainingscentrum dat pas in augustus 
2016 officieel haar deuren opende. Het enorme 
gebouw herbergt een sporthal, een fitness, een 
zwembad, een indoor voetbalveld, … en de 
meest luxueuze kleedkamers die ik ooit gezien 
heb. Nu zijn we er toch wel echt helemaal klaar 

voor, dat kan niet anders.

ZATERDAGNAMIDDAG
Woehoe, we hebben net onze eerste wed-
strijd gewonnen met 31-36! In het team van 
Groot-Brittannië spelen twee meisjes die de 
eer hadden om in 2012 mee te spelen met de 
Olympische Spelen in Londen. Een van hen 
was dan ook het grootste gevaar van de ploeg: 
Fudge. Zij is ongeveer een half hoofd groter dan 
onze Julie, is verrassend snel op de benen en 
haalt zelfs in contact heel wat kracht uit haar 
pols. In deze eerste wedstrijd waren we eigen- 
lijk veel te lief voor onze tegenstander. De over-
winning kwam nooit echt in het gedrang, maar 
ik denk dat we deze ploeg nog niet genoeg heb-
ben laten zien wat de Belgische handbalvrouw-

en eigenlijk kunnen. 

ZATERDAGAVOND
Na de wedstrijd startten we onmiddellijk met de 
voorbereiding van onze wedstrijd op zondag. 
Eerst keken we even naar wat wedstrijdbeelden 
op het enorm grote scherm in onze kleedkamer 
(“when in Rome…”). Daarna mochten we in de 
‘Hydrotherapy Suite’. Dit is een klein zwembad 
in het sportcentrum, ontworpen voor de reva- 
lidatie en recuperatie van sporters. Je kan er 
oefeningen doen aan de ijzeren stangen aan de 
rand van het zwembad, lopen op de onderwa-
terloopband, je spieren masseren, enzovoort. In 
dezelfde ruimte bevinden zich ook wisselbaden, 
waarbij het gebruik ervan zou zorgen voor de 
stimulatie van de bloedsomloop. Of de baden 
echt hun werk gedaan hebben weten we niet 
honderd procent zeker, maar toen de eerste 
groep in het bad van 4° Celsius stapte twijfelde 
ik er niet aan dat ze dat aan de andere kant van 

het sportcentrum ook gehoord hebben!

Na de recuperatie en het topsporteten zijn we 
snel binnen gesprongen in het hotel, om dan 
met het busje richting het centrum van Edin-
burgh te rijden. Ondanks de gezelligheid van de 
kerstmarkt waar we even rondliepen, leek iede- 
reen toch stiekem blij toen Linde aankondigde 
om op tijd terug naar het hotel te vertrekken. Het 
is nog geen 22u en de meeste speelsters liggen 
al uitgeteld in bed. Vermoeiend is het wel, zo 

een weekend!

ZONDAGMIDDAG
Nog een grotere woehoe, want vandaag won-
nen we onze wedstrijd met 18-37!! Het heeft 
duidelijk deugd gedaan dat iedereen gisteren 
op tijd in bed gekropen is, en vandaag heb-
ben we Team GB laten zien wat we waard zijn. 
Door de Britse handbalvereniging worden we 
op Facebook omschreven als de meer ervaren 
tegenstander, terwijl de wedstrijd van vandaag 
eigenlijk nog maar ons derde oefeninterland 
ooit is. Dat mogen we heus wel als een compli-
ment opnemen! Zo meteen gaan we nog snel 
eten en dan vliegen we terug naar België, waar 
onze wegen weer voor een kleine maand zullen 

scheiden.

ZONDAGAVOND
Ziezo, we zijn weer thuis. Ik denk dat dit 
weekend een heel goede ervaring is geweest 
voor onze nationale ploeg. Ik merk dat we bij 
elke training of wedstrijd een hechtere groep 
worden, beter leren samen spelen en dat onze 
vrijwillige arbeid zijn vruchten begint af te werp-
en. Het feit dat we daarbij sinds vorig jaar beter 
ondersteund worden door de Koninklijke Bel- 
gische handbalbond, helpt natuurlijk ook enorm. 
Toch wil ik in dit artikel graag nog een speciale 
vermelding voor iedereen die enorm zijn best 
doet om altijd voor deze ploeg klaar te staan: 
Linde, Veerle, Marijn, Laurens, Giannoula, Kris-
tien, Stefanie en natuurlijk niet te vergeten, alle 
speelsters. We weten als geen ander dat het 
heel wat opofferingen kost om tot dit soort resul-
taten te komen, maar de ploeg en omkadering 
die er nu staat is er één die er honderd procent 
voor gaat. België is misschien een klein land, 

maar ze zullen nog van ons horen! ;)
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Drijvende kracht achter deze kersverse 
West-Vlaamse club is Francis Destoop. Een 
oudgediende van Apolloon Kortrijk en bovenal 
iemand met een warm handbalhart.

‘Ik ben een laatbloeier in het handbal. Ik heb tot 
mijn zestien voetbal gespeeld op niveau, onder 
meer samen met Hein Vanhaezebrouck. En via 
de schoolploeg handbal en de jeugdbeweging 
ben ik uiteindelijk bij Apolloon Kortrijk beland. 
Mieczelaw Adamczyk en Jean-Paul  Verschel-
de hadden daar een gouden generatie onder 
zich, met Robin Mathijs als blikvanger. We zijn 
toen naar eerste nationale gepromoveerd in 
de Mimosahal. De hel van West-Vlaanderen 
zeg maar, geen enkele ploeg kwam graag naar 
ons toe. De sfeer, de supporters, dat kleine 
speelveld, nee het was geen leuke uitstap naar 
Kortrijk voor de andere eersteklassers. Ik heb 
uiteraard de groei en de bloei van Apolloon 
meegemaakt, maar ook de plotse duik naar de 
lagere reeksen. Dat verhaal is genoegzaam 
bekend hé. De Polen die werden aangetrokken, 
de uittocht van talent naar andere ploegen. 
Ach, jammer maar helaas…’, mijmert Francis 
Destoop. 

Drie jaar geleden engageerde hij zich om een 
jeugdploeg op te richten in Harelbeke. En dat 
engagement liep niet over rozen. 

Francis Destoop:  ‘Harelbeke was qua handbal 
echt braakliggend gebied. Zowel David Van 
Dorpe als Jakob Dhaene wisten dat wel. Zij 
kenden de streek zeer goed. Vandaar de vraag 
om ook hier de jeugd van handbal te laten proe-
ven. Want er was wel Desselgem en Kortrijk, 
maar dat is voor vele kinderen, of beter voor de 
ouders, behoorlijk ver voor trainingen en wed-
strijden. Van bij de start kregen we de volle me-
dewerking van het gemeentebestuur en uiter-
aard ook van de VHV. De trainingstijd in de 
sporthal was gratis, de VHV leverde ballen en 
ik werd trainer. Ik had al wat ervaring met de 
jeugd van Kortrijk, ook wel met de dames van 
Apolloon, maar ruw materiaal tot handballertjes 
kneden was ook voor mij totaal nieuw. Het vraa-
gt veel geduld en vooral doorzettingsvermogen. 
Want je krijgt niet altijd de voldoening die je 
verwacht. Sommige kinderen haken af, andere 
hebben totaal geen aanleg, of ze kiezen on-
verwacht voor een andere sport. Zo is de con-
currentie van voetbal in Harelbeke nog steeds 
ontzettend groot. Ook het lieve geld speelt een 

HC HARELBEKE
VAN SATELLIETCLUb NAAR CLUb

Harelbeke, tussen Desselgem en Kortrijk. Een leuk provinciestadje met knap wat sport 
en cultuur. Het Koninklijk Harmonieorkest Vooruit geniet bekendheid in binnen- en 
buitenland. De voetbalploeg speelde niet zo gek lang geleden nog in eerste klasse. 
Er is ook basketbal en volley op niveau. En handbal ? Drie jaar geleden richtte Jakob 
Dhaene er een satellietclub op. Anno 2016 is die kern volwassen geworden en krijgt 

HC Harelbeke gestalte.  Dus ja, er is ook handbal in Harelbeke…
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rol. In andere sporten krijgt een speler nogal 
gauw wat toegestopt, ook de trainer wordt be-
hoorlijk betaald. In het handbal overheerst vol-
untariaat. En medewerkers vinden blijkt al even 
moeilijk…’

JEUGDCLUB

Het meeste energie steken Francis Destoop en 
zijn medewerkers in het rekruteren van speler- 
tjes. 

Francis Destoop:  ‘Wij hebben geen leerkracht 
in een van de lokale scholen, zoals in andere 
clubs. Ik herinner me dat bij Apolloon enkele 
spelers of speelsters lesgaven in Kortrijkse 
scholen. En dan is de link makkelijker hé. Je 
merkt iemand op met aanleg en vraagt hem of 
haar naar je club. Nee, wij zijn aangewezen op 
handbalinitiatie na de lesuren, of tijdens een 
vakantie. En dan maar hopen dat enkele kin-
deren besmet raken door de handbalmicrobe. 
We organiseren ook af en toe een scholentor-
nooi. Dat zijn onze enige mogelijkheden om 
jong bloed aan te trekken. Maar het niveauver-
schil tussen de kinderen is soms enorm groot. 
Vorig jaar hadden we achttien kinde-
ren, te veel voor één trainer. Dit 
jaar 12 à 14, en dat is ideaal. 
We spelen met Harelbeke 
bij de JM12, en overwe-
gend tornooien.’

Intussen is het  
groeiproces voorbij 
en werd in Harel-
beke een gezonde 
handbalclub gebo- 
ren. HC Harelbeke 
heeft dankzij enkele 
geëngageerde ouders 
een clubbestuur, met 
secretaris Joeri Altruy als 
rots in de branding, en werkt 
uitsluitend met jeugd. De stap 
van satellietclub naar zelfstandige 
club is wel groot, bevestigt Francis Destoop.

‘Ik heb twee medewerkers voor administratie en 
de officiële tafel. Het sportieve doe ik. In de toe-
komst hoop ik een bekwame trainer te kunnen 
vinden die de club sportief mee helpt uitbou-
wen. Vorig jaar hebben we een drietal spelers 
moeten laten gaan die te oud waren. In de toe-
komst hopen we te kunnen uitbreiden tot JM14. 
Maar ik vind het wel jammer dat geen enkele 
club uit de omgeving is komen aankloppen om 
die drie jongens, zeer bruikbare spelers overi-
gens, in te lijven. Twee van hen zijn terug gaan 
voetballen, één is alsnog bij Apolloon beland. 
Jammer … Financieel ? Dat zit voorlopig goed, 
hoor. Het inschrijvingsgeld dekt zowat alle kos- 
ten. Zaalhuur hebben we niet, de gemeente 
stelt de sporthal gratis ter beschikking. Blijft dus 
wat materiaal en een bescheiden vergoeding 
voor mij als trainer. Als we een tweede trainer 
vinden, moet het dus een goedkope zijn…’
Het is evident dat een pasgeboren nieuwe club 
plannen heeft voor de toekomst. Maar ook die 
zijn erg bescheiden…

‘Ik was echt teleurgesteld dat we die drie echt 
gemotiveerde spelers niet samen hebben kun-

nen afgeven aan Apolloon. Ik hoop 
dat Desselgem en Kortrijk in de 

toekomst wél belangstelling 
zullen tonen. Dat zou toch 

een verrijking voor het 
West-Vlaamse hand-
bal zijn. En nog wat 
de toekomst betreft 
denk ik gauw met 
J16 te kunnen  star-
ten. Maar dan moet 
er wel een trainer bij-             
komen. Voor de rest 
ploeteren wij verder 

om handbal meer 
uitstraling te geven in 

de regio. Dat is niet mis 
als opdracht, inderdaad, 

maar het moét lukken. Het is 
elk jaar herbeginnen, opnieuw 

jonge kinderen warm maken voor 
onze sport. De jeugd is de toekomst, hoor je 

wel eens. Voor ons is dat zéker zo…,’ besluit 
Francis Destoop.

Cois Van Aelst
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Zij is mee de drijvende kracht achter het succes van 
Dames Handbalclub Overpelt, maar jeugdcoör-          

dinator Sonja Pinxten blijft er bescheiden bij. “Wij 
hebben gewoon een toffe club en dan is het ook 
plezant werken. Ook zonder veel promotie blij-
ven we maar stijgen in het aantal leden en qua 
trainingsuren zitten we bijna aan het maximum 
in een sporthal die nu al elke dag bomvol ge-
boekt staat.”

Het klinkt allemaal heel enthousiast bij Sonja. Ze speelt 
zelf al van haar twaalfde bij DHC Overpelt en ze is nu bijna 

25 jaar lid van de club. Een vrouw vraag je nu éénmaal niet 
(direct) naar haar leeftijd. Maar als jeugdcoördinator mag ze ons 

best even uitleggen hoe de clubwerking in mekaar steekt.

“Wij tellen momenteel zo’n 120 leden. Allemaal van het vrouwelijk geslacht. Wij hebben 
eigenlijk ploegjes in alle leeftijdscategorieën, maar we beginnen wel al bij de kleuters uit 
het tweede of derde kleuterklasje. Natuurlijk is het bij 4- of 5-jarigen nog niet echt hand-
bal, maar ze krijgen allerlei soorten opdrachten. Een soort bewegingsschool, zeg maar. 
Ze kruipen, klimmen, vangen, allerlei oefeningen in balvaardigheid ook. Daardoor ge-
beurt het al eens dat ze nadien b.v. bij het volley terecht komen, maar meestal komen ze 
toch terug naar hun vriendinnetjes, die vanaf de lagere school al meedoen in wedstrijdjes 
vier tegen vier. En nadien volgen de andere leeftijdscategorieën tot senioresploegen toe.”

Hoe slaag je erin om in Overpelt tot zo veel leden te komen?
Sonja Pinxten: “Wij zijn als club verplicht om een aantal promotieacties te organiseren. 
Zo hebben de vriendjesdagen gewoonlijk wel succes. Ieder lid mag vriendinnetjes mee-
brengen en die kunnen dan eens ‘proeven’ of ze handbal leuk vinden. Maar eigenlijk 
krijgen we het meeste leden via mond-aan-mond reclame. Familieleden van families die 
al aangesloten zijn, kinderen van leden of van oud-leden…  Het klinkt misschien stout, 
maar eigenlijk hebben we zelfs geen promotie meer nodig: het ledenaantal blijft toch elk 
jaar stijgen.”

Wat vond/vind je zelf zo aantrekkelijk aan deze sport, aan deze club?
“Ik ben er ooit één jaartje mee gestopt, maar ik kwam terug. Het is een teamsport en dat 
groepsgebeuren is toch wel heel leuk. Zeker bij DHC Overpelt, waar er echt een heel 
familiale sfeer heerst. Als we een stage organiseren, doet bijna elk lid mee. Dat zegt 
genoeg!”

Wat is nog de ambitie van DHC Overpelt?
“Ik denk dat de ambitie nog altijd wel is om opnieuw in eerste afdeling te kunnen spelen. 
Maar dat vergt zware financiële consequenties. Bovendien is het ons principe dat we 
geen speelsters aankopen en dat we gewoon willen verder werken met de eigen jeugd. 

Niemand wordt hier betaald, we spelen louter voor het plezier.”

   SONJA PINXTEN

“EIGENLIJK HEEFT OVERPELT GEEN 
PROMOTIE NODIG”

Regio Limburg
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Om kwalitatief beter te worden, heb je ook goede trainers nodig. Lukt 
dat zo’n beetje?
“Wij zijn het volmondig eens met de uitspraak dat de jeugd de beste trainers moet krij-
gen. Pas op, onze eerste ploeg heeft natuurlijk ook een goede trainer, maar iemand die 
de meisjes bij de -10-jarigen of de -12-jarigen nog veel kan bijbrengen, is van onschat-
bare waarde. Eigenlijk vind ik dat mijn moeilijkste opdracht: de gepaste trainers vinden 
voor elke categorie speelsters. En liefst dan nog gediplomeerde trainers.”

Heb je geen speelsters die al eens proberen elders (lees: hoger) aan de 
bak te komen?
“Weinig of niet. De dochter van onze voorzitster gaat wel trainen bij Bocholt, maar ze 
geeft tegelijkertijd nog trainingen aan de meisjes binnen onze club.”

Vele zusjes hebben ook broertjes. Kunnen die bij een damesclub terecht 
of hoe lossen jullie dat op?
“Bij ploegen als b.v. Neerpelt kennen ze een gemengde jeugdwerking. Maar je hoort 
toch regelmatig dat meisjes vanaf een bepaalde leeftijd niet meer zo graag in dezelfde 
ploeg spelen als jongens. Ook al omdat ze er mettertijd geen kans meer krijgen om te 
spelen. In een gemengde ploeg blijven de meisjes dikwijls op de bank zitten. Bij ons 
is het principe dat winnen op zich niet belangrijk is. Beter worden, mag natuurlijk wél. 
Maar we maken de ouders er tijdig attent op dat hun zoontjes bij ons mogen spelen tot 
in het tweede leerjaar, maar dat ze nadien naar een mannenclub moeten overschake- 
len. Gelukkig is er een nogal goede verstandhouding met HC Overpelt, de mannenclub, 
die trouwens in dezelfde sporthal traint als wij.”

Streven jullie naar nog méér leden? 
“Zoals ik al zei, hebben wij nog amper promotie nodig. Onze sporthal is nu al volledig 
bezet qua trainingsuren en soms moeten we zelfs verplicht op een half terrein oefenen. 
Toch ook wel een teken dat we goed bezig zijn, niet?”

Krijgen jullie ook in het jeugdbestuur steeds nieuwe gezichten?
“Absoluut. Ook dat is een goede zaak. De verjonging zet zich mettertijd door. We moe- 
ten mee met een aantal evoluties in het handbal. Dat merk je ook aan de trainingen: die 
worden momenteel veel eenvoudiger en volgens een simpeler methode uitgelegd dan 
vroeger. Toen was er nog geen sprake van loopscholing of specifieke keeperstraining. 
Nu wel.”

Heb je wel eens tijd om naar wedstrijden te gaan kijken in een hogere 
afdeling?
“Ikzelf zeker niet. Ik moet van alle ploegen de evaluaties regelmatig bijhouden en bo- 
vendien werk ik meestal nog in het weekeinde. Maar de vrouwen van de eerste ploeg 
gaan wel eens kijken naar Bocholt. We hebben ook meisjes die in de regionale selecties 
zitten en die moeten ook opgevolgd worden. Misschien zit daar wel ooit een interna-
tionale speelster bij.”

Wat is nog jouw droom in het handbal?
“Goh, moeilijke vraag. Ik droom er wel van dat mijn dochter van 9 jaar blijft handballen 
en dat ze misschien een hoog niveau kan halen.”

Marcel Coppens
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We wensen je
een gelukkig jaartje,
van kop tot staartje,

in stap, draf of galop,
en nog veel er bovenop!

Mikey & Spikey
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Pim De Panter
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