
JAN/FEB/MAA 2017 8#42

ERKENNINGSNUMMER P602723 - V.U. LINDE PANIS - VHV DR. VANDERHOEYDONCKSTRAAT 48 - 3560 LUMMEN - 2 EURO



I n h o u d
BLACK ARROWS

BNL FINAL4

EX INTERNATIONALS

18

10

06

24
OVERZICHT COMPETITIE

32 De handbalprofessor

38 Fit Handbal



I n h o u d
28

BVB FINALE

35

34
EHF viert zilveren jubileum

Beach handball

38 XPS

40 Regio Oost-West





 V o o r w o o r d  v a n  o n z e  v o o r z i t t e r 

Colofon
8e jaargang nr. 42
Maart 2017
VHV@handbal.be
Handbal X-tra

Verschijnt 4x per jaar
Prijs per nummer 2 euro

V.U. Linde Panis
Dr. Vanderhoeydonckstraat 
48
3560 Lummen

Redactie 
Marcel Coppens
Eric Dupain
Céderic Janssens
Linde Panis
Cois Van Aelst

Medewerkers
Katrien Debacker

Foto’s
Alain Decamps
Cederic Janssens
(www.osin-view.com)
Eddy Vannoppen
(www.fotomakers.be)
Anke Van de Vorst

Coverfoto 

Beste handbalfan,

 

De lente is in het land en daar hoort een nieuwe Handbal Xtra bij. 
In deze editie hebben we aandacht voor onze dames. Na jaren 
stilte is er sinds vorig jaar weer beweging in de damesselectie-
werking. De Black Arrows en hun jongere versies komen met veel 
goesting piepen op het internationale toneel. Laten we allemaal 
samenwerken zodat we binnen een aantal jaren onze dames 
eenzelfde traject zien afleggen als de heren. Twee handbalmonu-
menten (Jo Delpire en Dierhard Huyghe) geven hun mening over 
de slaagkansen van de Red Wolves in hun huidige campagne.

 

We blikken ook terug op de ontknoping van de Beneleague en 
blikken vooruit op de bekerfinales met de 4 finalisten. Verder in 
dit nummer is er nog aandacht voor Fithandbal, een merk dat 
steeds sterker wordt en nuttig blijkt te zijn in de structuur en uit-
bouw van vele clubs. Ook lijkt beachhandbal aan een heropleving 
bezig te zijn, en met de aankomende lente en zomer kunnen we 
dat alleen maar toejuichen. We passeren nog even langs de EHF 
om hun 25e verjaardag te vieren en spreken met Walter Vath van 
HC Tielt.

 

Voor mij rest er jullie alleen nog maar veel succes te wensen voor 
het einde van het seizoen. Met Bocholt en Kortrijk (en misschien 
Atomix tegen dat dit nummer verschijnt) zijn de eerste kampioe-
nen gekend maar er zit nog veel spanning aan te komen!

 

met sportieve groet,

Wim

mailto:VHV@handbal.be
http://www.osin-view.com/
http://www.fotomakers.be/


Het nationale dameshandbalteam 
gaat voortaan als de Black Arrows 
door het leven. De naamgeving is 
een volgende stap in de ontwikke-

ling van de nationale dameshandbalploeg 
die op middellange termijn opnieuw officiële 
interlands wil spelen. In maart speelden de 
Black Arrows een dubbele vriendschappeli-
jke interland tegen Groot-Brittannië.

Nationale  dameshandbalploeg 
heet

Voortaan spreken we dus over de Black Arrows in plaats van over de nationale 
dameshandbalploeg. Spurtkanon Usain Bolt ligt zowaar aan de basis van de 
naam. “Onze W19 namen vorig jaar na afloop van een tornooi in Georgië plot-
seling de pose die Usain Bolt na een wedstrijd maakt aan” zegt Linde Panis, 
bondscoach van de Black Arrows. “Bolt is pijlsnel en over die kwaliteit beschik-
ken mijn speelsters eveneens. Komt daarbij dat ze doelgericht en dynamisch 
zijn. Al die eigenschappen kan je terugvinden in ons logo.” 

Het nationale dameshandbalteam speelde haar laatste officiële interland in 
2005 in het Italiaanse Mezzocorona. Na een onderbreking van 10 jaar werd in 
november 2015 de draad opnieuw opgepikt. In aanloop van de interland van 
de Red Wolves tegen Tsjechië speelden de dames een oefenwedstrijd tegen 
het Franse Lomme. Nadien volgden nog meer oefenwedstrijden waarna be-
gin september een versnelling hoger geschakeld werd. De oefenwedstrijden 
werden oefeninterlands. Congo ging in Parijs voor de bijl waarna de dames 
een dubbele interland tegen Groot-Brittannië winnend afsloten.
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“Er zijn meerdere redenen waarom we opnieuw 
met een damesteam zijn begonnen” zegt Linde 
Panis. “We willen het Belgische dameshandbal 
nadrukkelijk op de kaart zetten, onze speelsters 
een doel geven en hen tegelijk de kans bieden 
om zich verder te ontplooien. We zijn vertrokken 
van een selectie van speelsters die jong en am-
bitieus zijn en die hun talent en engagement al 
bewezen hebben bij de jeugdselecties. Als je 
daar nog enkele ervaren speelsters aan toe-
voegt die dezelfde ambitie en motivatie hebben 
als de jongeren dan krijg je een sterk en kneed-
baar geheel. Dit is een groep voor de toekomst 
en zal aangevuld worden met de W19 die ei-
genlijk een kweekvijver voor talent en tegelijk 
een springplank naar de nationale ploeg is. Zij 
hebben een intensief trainingsprogramma en 
namen in maart deel aan een Europees kwa- 
lificatietornooi in Slowakije. Op middellange ter- 
mijn willen we ook officiële interlands spelen 
maar zover zijn we nu nog niet.”
    
“De wedstrijden van ons nationaal damesteam, 
Black Arrows, onlangs tegen Groot-Brittannië 
verdienen alle aandacht en steun vanuit de 
handbal- community in ons land” aldus Piet 

Moons, voorzitter van de Koninklijke Belgische 
Handbalbond. “Zonder onderscheid dienen wij 
elke nationale ploeg te ondersteunen in ver-
houding tot de gedrevenheid en het profes-
sionalisme dat aan de dag gelegd wordt. Véél 
succes aan de ‘Black Arrows’ om nu de verdere 
stappen te zetten naar een stevig onderbouwd 
nationaal team met eveneens een bijzondere 
en blijvende aandacht voor de jeugdselecties.”

Het ontbreken van middelen is één reden waar-
om de Black Arrows die stap nog niet kunnen 
zetten maar ook fysiek moet het team nog ster-
ker worden. “Uit wedstrijdanalyses is gebleken 
dat de Black Arrows tactisch en technisch het 
niveau aankunnen maar dat ze nog niet sterk 
genoeg zijn. De Fransman Mickael Dieryckx 
werd aangetrokken als conditietrainer en moet 
de speelsters de volgende stap helpen zetten. 
We willen onze speelsters zo goed mogelijk 
omkaderen en hen met onze beperkte midde- 
len ondersteunen. Daarom gaat het misschien 
wat trager maar we werken in de goede rich-
ting. Stapsgewijs willen wij onze plaats op de 
Europese ranking weer kunnen innemen” zegt 
Linde Panis.



DUBBELE VRIENDSCHAPPELIJKE INTERLAND TEGEN GROOT-BRITTANNIË
In november van vorig jaar nodigden de Britten ons uit en wonnen de Belgen twee keer in 
Edinburgh. In het weekend van 18 en 19 maart waren de Britse meisjes op uitnodiging van ons 
te gast in Antwerpen waar ze het opnieuw twee keer tegen elkaar opnamen. Op zaterdag waren 
de Black Arrows te sterk voor de Britten, die op zondag een gelijkspel uit de brand sleepten.

Voor hun eerste interland onder de naam Black Arrows was er heel wat volk afgezakt naar 
sporthal de Bist in Wilrijk. Gesteund door het enthousiaste publiek sloegen de Black Arrows een 
mooie kloof. Na een kwartier sloop er wat afval in het spel en kwamen de Britten opzetten. In 
een spannende tweede helft hielden de bezoekers een tijdlang gelijke tred maar met nog een 
kwartier te spelen vonden de Black Arrows hun tweede adem, drukten ze het gaspedaal net iets 

dieper in en wonnen ze de wedstrijd met 33 – 24. 

Daags na de eerste vriendschappelijke interland namen de Belgische dames het opnieuw op 
tegen hun Britse collega’s. Na een evenwichtige openingsfase was de stand na 10 minuten 5 
– 5. Halfweg was het 19 – 13. In het begin van de tweede helft kwamen de Black Arrows op toe- 
rental en sloegen zij bij 26 – 17 een kloof van 9 doelpunten. Een tweede opeenvolgende zege 
leek in de maak maar dat was buiten de Britten gerekend die bleven aandringen. De Belgen 
vielen helemaal terug en lukten in 13 minuten geen enkel doelpunt. De Britten scoorden in de 

laatste 10 minuten 9 goals en sleepten alsnog een gelijkspel uit de brand.

“Als ik terugblik op de twee wedstrijden dan zie ik zeker positieve dingen maar ik kijk verder 
dan het sportieve alleen. De media heeft het verhaal van de Black Arrows goed opgepikt en die 
aandacht is belangrijk voor het dameshandbal. Ook de steun van het publiek was mooi en werd 
zeer geapprecieerd door onze meisjes. Bij momenten was het op zaterdag een heksenketel en 
dat is was zeer leuk voor de staf en speelsters” aldus bondscoach Linde Panis. “Sportief heb ik 
goede dingen maar ook werkpunten gezien. We zijn telkens goed aan de partij begonnen. Als 
we er in de toekomst in slagen om ons niveau een ganse wedstrijd aan te houden dan hebben 

we een opnieuw een stap in de goede richting gezet.”

De Black Arrows speelden hun dubbele interland in sporthal de Bist waar alles piekfijn geregeld 
was. “Ik wil de mensen van Uilenspiegel en alle medewerkers hartelijk danken voor de manier 
waarop ze ons ontvangen hebben en de dubbele interland mee georganiseerd hebben. Het 

was fantastisch” aldus Linde Panis.
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Halfweg maart heeft de W19 deelgenomen aan 
een Europees kwalificatietornooi in Slovakije. 
Het waren de eerste schuchtere stappen van de 
Young Black Arrows op internationaal niveau. 
Bondscoach Rik Stryckers gaf de dames één 
missie mee. Met het oog op de toekomst ervaring 
opdoen. Op drie dagen tijd speelde de jonge Bel-
gische ploeg drie wedstrijden. Vooral de opeen-
volging woog zwaar voor de jonge groep die alle 
drie de wedstrijden verloor.

In aanloop van het kwalificatietornooi trainden de 
W19 meermaals en speelden ze ook een oefen-
wedstrijd tegen het damesteam van Achilles Bo-
cholt. Belangrijker dan het resultaat, een nipte 32 
– 31 nederlaag, was de prestatie van de Belgische 
youngsters. En die was meer dan bevredigend 
voor het toch wel erg jonge team dat bestaat uit 
7 speelsters van 16 jaar, 5 van net 17 jaar en 4 
van 18 jaar.

Donderdag 16 maart verzamelde staf en speel-
sters op de luchthaven van Zaventem. De sfeer 
zat er meteen in en de groep ‘roeide’ via de loop-
band richting gate. Een filmpje dat op Facebook 
meer dan 22.000 keer bekeken werd.  Eenmaal 
aangekomen in het Slovaakse Celje werd de ac-
commodatie verkend en werd er licht getraind.

De Belgen hadden het niet getroffen bij de loting 
en zaten in een groep met Montenegro, Slova-
kije en Frankrijk. De Montenegrijnse dames, de 
eerste tegenstander, waren fysiek veel sterker 
dan de Young Black Arrows. In de aanvangsfase 
hield België gelijke tred met Montenegro maar na 
een dipje, dat net iets te lang duurde, was een 
kloof geslagen die onze meisjes niet meer ge-
dicht kregen.  “Tot op 
het einde van de wed-
strijd hebben we ge-
knokt voor wat we 
waard waren en daar 
ben ik tevreden mee. 
Dit was ook een leer-
rijke wedstrijd en de 
ervaring van vandaag 
moeten we meene-
men naar de volgende 
wedstrijden” liet bonds-
coach Rik Stryckers 
zich achteraf ontvallen.
En zo gebeurde want 
de wedstrijd tegen Slo-

vakije was van een beter niveau. Gesteund door 
een fanatiek thuispubliek konden de Slovaken 
heel even afstand nemen. De Young Black Arrows 
vochten voor wat ze waard waren en bij een 16 
– 16 stand in de tweede helft lag alles opnieuw 
open. Enkele dubieuze beslissingen later stonden 
de Slovaken opnieuw op voorsprong maar ook 
nu bleven onze meisjes erin geloven. Haast 
en spoed is evenwel nooit goed. De Belgische 
meisjes wilden het iets te snel doen en verloren 
alsnog de wedstrijd. Met opgeheven hoofd en een 
pak ervaring in de rugzak konden ze het terrein 
verlaten. “Vergeleken met de wedstrijd die we op 
vrijdag speelden lag het niveau beduidend hoger 
en toonden we gedurende de volledige wedstrijd 
de juiste wedstrijdmentaliteit. Een verantwoor-
delijke van de EHF gaf ons zelfs een compliment 
omdat we met zo’n jonge ploeg zo’n goed niveau 
haalden tegen een oudere en meer ervaren ploeg. 
Hij loofde ook onze wedstrijdmentaliteit” aldus 
bondscoach Rik Stryckers.

Na twee fysiek zware wedstrijden keken de W19 
op de slotdag Frankrijk in de ogen. Onze Zuider-
buren waren in een begenadigde dag en haalden 
de sloophamer boven wat leidde tot overdreven 
11 – 42 cijfers. “We wisten dat we vandaag voor 
een loodzware opdracht stonden en dat is helaas 
ook gebleken. Ik wil me evenwel niet blindstaren 
op de toch wel zware eindscore. We zijn met een 
zeer jonge ploeg naar Slovakije afgereisd en het 
doel was ervaring opdoen. Die opdracht is ge- 
slaagd. We zullen hard blijven werken en dit soort 
wedstrijden zal ons alleen maar stimuleren om 
hard te blijven werken” besloot een strijdvaardige 
bondscoach Rik Stryckers.

zet eerste stappen op 
internationale sceneW19



Schitterende Final 4 en beklijvende fina-
le! Dat is zowat de samenvatting van het 
slotweekend van de BENE-League editie 
2016/17. Een editie waarin de Belgische 
clubs sterk uit de verf kwamen, maar die 

ene Nederlandse finalist net niet met de BNL-tro-
fee aan de haal ging. Daarvoor zorgde een verras-
send wilskrachtig en collectief sterk Bocholt, dat 
na 2013  -toen nog Benelux-  voor de tweede keer 
deze prestigieuze topcompetitie won. 

BOCHOLT
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De enige dissonant in die afsluiter van de BENE-League was wellicht de “kleine finale”. Niemand had 
blijkbaar nog behoefte aan een wedstrijd om de derde plaats. Het duel tussen Hasselt en Tongeren 
verliep dan ook zonder veel inzet, noch begeestering. Spelen en laten spelen, en - vooral - geen bles-
sures oplopen. Enkel in de slotfase werd het nog spannend toen de Hasselaren sterk terugkwamen 
en de Eburonen slechts op de valreep die akelige verlengingen konden afwenden.



Daags voordien kregen we wel twee mooie halve finales geserveerd. 
Eerst bleek Callant Tongeren niet echt opgewassen tegen de geestdrift en de ef- 
ficiëntie van OCI-Lions. De eindscore 33-37 geeft zelfs niet exact het meesterschap 
weer waarmee de Nederlanders hun stormloop op het Tongerse doel hielden. Zelfs 
na de rust (12-18) bleven de Eburonen bleekjes acteren en was hun defensie niet 
adequaat genoeg om onder meer Joao Ramos (12) en Joris Baart (9) te stoppen. 
Tongeren werd gedegradeerd tot een figurant en dat was op zijn minst verrassend. 
De BENE-League blijft een blinde vlek op het palmares van de club.

‘En dat is een zware teleurstelling,’ geeft voorzitter Luc Tack toe, ‘we hadden onze 
zinnen dit jaar resoluut op de BENE-League gezet en dan zo lullig worden uit-
geschakeld voor de finale smaakt bitter. Te meer omdat we een schitterend par-
cours hebben afgelegd in de reguliere competitie. Ik hoop nu dat de ploeg zich voor 
de titelstrijd zal herpakken…’

‘Dat zal inderdaad nodig zijn,’ bevestigt Jeroen De Beule. ‘Die uitschakeling is een 
gigantische ontgoocheling. Verdedigend hebben we zestig minuten lang gefaald. 
Zoveel tegendoelpunten hebben we nog nooit geïncasseerd, dat was niet normaal. 
Nu rest ons nog maar één doel: alles op de titel zetten. Want in de bekercompetitie 
werden we ook al uitgeschakeld, en dat was een eerste grote teleurstelling. Na ver-
lengingen, heel nipt, na nochtans een sterke prestatie, … dat was balen. Gelukkig 
beginnen we in de play-offs met een leuke bonus, we hebben bovendien wat langer 
tijd om ons voor te bereiden, enkel mentaal moeten we ons opnieuw focussen.’

Hubo Initia Hasselt: revanche
De tweede halve finale tussen Achilles Bocholt en Hubo Initia Hasselt werd wél een 
spannend spektakel. Met nochtans twee totaal verschillende speelhelften. Voor de 
pauze kregen de Hasselaren geen vat op het compacte spel van de Noord-Lim-
burgers en werd het halfweg 20-12. In de tweede helft zette de “thuisploeg” een 
felle remonte in, maar tevergeefs. In een adembenemend slot verkeek Hasselt een 
unieke kans op verlengingen.  
Diethard Huygen, T2 van uittredend BNL-kampioen Hubo Initia Hasselt, was na de 
nipte nederlaag (33-32) bijzonder ontgoocheld.

‘Absoluut, in eigen huis zo’n zwakke eerste helft spelen, dan moét je wel ont-
goocheld zijn. Uiteindelijk heb je daar een heel jaar voor getraind, en samen toege-
leefd naar dé finale,’ aldus de Hasselaar. ‘Als het dan zo moet aflopen, is dat een 
bittere teleurstelling natuurlijk. We hebben nog geprobeerd het roer om te gooien 
in de tweede helft, maar die 20 tegengoals voor de rust waren uiteindelijk fataal. 
Kijk, het is de hele competitie al gebleken dat de waardeverhoudingen erg klein zijn, 
zeker in de top 4. En de Final 4 heeft dat enkel bevestigd. 

Nu moeten we ons focussen op allereerst die halve finale van de Beker van België 
tegen Bocholt. Inderdaad, een revanche, maar ook een must. Opnieuw thuisvoor-
deel, opnieuw twee matchen van een mogelijke prijs verwijderd, het is zowat een 
zelfde scenario als deze Final 4. De dubbel is nog best mogelijk, maar vooraleer 
titelambities te koesteren moeten we eerst de bekerfinale bereiken.’



OCI-Lions: bittere pil

De BENE-League finale 2017 had alles 
van een boeiend spektakelstuk. Af-
geladen tribunes, knap wat sfeer, de 
NOS televisie present voor een recht- 
streekse captatie, en twee finalisten 
die er beslist wilden voor gaan. Een 
finale met veel emotie  - Lions-young-
ster Rob Schmeits kreeg na 6 minuten 
al een rode kaart aangesmeerd - , met 
een erg gelijkgaand scoreverloop, met 
beide ploegen afwisselend aan de win-
nende hand, met een erg consequente 
arbitrage van het duo Weijmans-Wol-
bertus en finaal met zowel vreugde als 
verdriet na affluiten. Halfweg bleef het 
21-21, nadat Bocholt eerst 5-10 uitliep 
maar de Lions erg driftig terugsloegen. 
Na de rust liepen de Lions tot twee keer 
toe drie doelpunten uit, maar op karak-
ter nam Bocholt in money time de lei-
ding weer over. Eindscore 37-38, met 
helse vreugdetaferelen bij de winnaars 
en hangende kopjes bij de verliezers. 
Zo ook bij Lions-coach Mark Schmetz.

‘Ik denk dat ik nog nooit zuurder een 
finale heb verloren dan vandaag,’ al-
dus de T1 van de OCI-Lions. ‘Het was 
een fantastische wedstrijd, met tweede 
sterke ploegen. Ik ben ook ontzettend 
trots op de jongens omdat ze zestig mi-
nuten lang geknokt hebben voor die ti-
tel. Ze verdienen een fantastisch com-
pliment. Helaas is de teleurstelling erg 
groot, nog nooit meegemaakt. Waar we 
de wedstrijd verloren hebben? Ach, het 
zijn gewoonweg details die de doors-
lag hebben gegeven. We hebben nooit 
een dipje gehad, nergens de match uit 
handen gegeven. Wij komen voor, Bo-
cholt komt terug, Bocholt voor en wij 
komen terug. Het was echt een thrill-
er tot op de laatste seconde. Maar dat 
maakt de teleurstelling des te groter…’

Vooraf werden de Lions afgeschilderd 
als outsider. Onterecht ?
‘Dat was enkel een extra stimulans 
voor ons,’  jammert een terneergesla-
gen Mark Schmetz. ‘Vergeet niet dat 
deze ploeg een ware metamorfose 
heeft doorstaan. Er zijn zeven spelers 



weggegaan, jongens met veel kwaliteit en veel 
ervaring. We hebben jonge spelers moeten 
inpassen en als je dat vergelijkt met de Belgi-
sche ploegen staan we tien jaar ervaring ach-
ter. Wij hebben een zeer jonge ploeg, de Bel-
gische teams zijn gemiddeld ouder, en meteen 
ook ervarener. Dan ben je uiteraard de under-
dog in zo’n Final 4. Nu is het zaak met zijn allen 
die ontgoocheling proberen weg te spoelen 
voor de verdere titelstrijd.’

Achilles Bocholt: triple ? 

Voor Achilles Bocholt werd de finale één groot 
feest. Nipte, maar toch wel verdiende winst, en 
bovendien werd topscorer Damian Kedziora 
(12) tot MVP uitgeroepen. Leuke momenten 
voor een coach, die daags voordien al aarts-

rivaal Hasselt van de vloer veegde.
‘Laat ons zeggen dat we tegen Hasselt 45 
minuten gedomineerd hebben, daarna viel 
het om een nog niet nader bekende reden 
stil. Maar die kleine inzinking was misschien 
wel goed voor de mentaliteit in de finale. We 
stonden terug met beide voeten op de grond, 
van overschatting was geen sprake. En dat 
was nodig ook. Het was een prachtfinale, veel 
emotie, heel veel snelheid, en mooie doelpun-
ten. Maar evengoed hadden de Lions kunnen 
winnen, daar ben ik me van bewust. Mijn plan 
was om het spelconcept van de Lions te ontre-
gelen. Aanvankelijk zijn we echter nog te veel 
in hun spel meegegaan. Het ging heel snel op 
en neer, en daarin hebben we even het kop-
pie verloren. In de tweede helft hebben we het 
rustiger aangepakt, geduldiger opgebouwd en 



dat leverde resultaat op. Ik heb ook constant 
gewisseld, de bank fysiek blijven inzetten, en 
zo hebben we het de Lions uiteindelijk moei- 
lijk gemaakt. Ach, zo’n waanzinnige finale, 
daar doe je ’t voor hé, ook als coach. Het was 
echt een dubbeltje op zijn kant. Leuk voor het 
publiek, ik denk dat het genieten was op de 
tribunes…’

Bart Lenders beseft dat er dit seizoen een tri-
ple inzit. Eerst de halve finale van de beker 
tegen alweer Hasselt, daarna de titelstrijd met 
de Limburgse Top 3 én Visé. 
‘Eerst genieten van deze prestigieuze BNL-ti-
tel,’ besluit Bart Lenders, ‘daarna een week-
end vrij en dan gaan we ons concentreren op 
beker en play-offs. Het wordt nog zwaar maar 
uit deze Final 4 komen we mentaal sterker uit.’     

 Stan Backus: ontslag

‘We hebben dit jaar opnieuw een stap voor-
waarts gezet. Een stap in de richting van 
een volwaardige topcompetitie,’ evalueert 
BNL-voorzitter Stan Backus de voorbije edi-
tie. ‘Ik denk wel dat het dit seizoen iets minder 
spannend is verlopen, zeker de laatste weken. 
Enkele nieuwkomers hebben prettig verrast, 
ik denk vooral aan Visé en Merksem. Anderzi-
jds wisten we al ruim vier weken vooraf welke 
teams de beste vier zijn. En naar de volgen-
de editie toe zijn er alweer enkele ploegen die 
zich nu al hebben versterkt, qua spelers of qua 
trainer. Dat is positief, want we moeten verder 
groeien. Ik denk ook wel dat er een duidelijk ver-
schil was tussen de Belgische en Nederlandse 
teams. De Belgen hebben getoond dat ze dit 



keer in globaliteit sterker waren.  Bevo, 
Aalsmeer en Volendam hebben dan weer niet 
gebracht wat van ze werd verwacht. Nee, ik 
denk niet dat dit een kwestie is van meer trai-
ningen. Integendeel, ik denk dat in Nederland 
volop in trainingsarbeid wordt geïnvesteerd. 
Maar de Belgen investeren dan weer meer in 
spelers. Nederland denkt eerder aan de jeugd, 
aan de trainersstaf en aan de entourage.’

Intussen gaf Stan Backus ontslag als voorzitter 
van de BENE-League. En daar heeft de Neder-
lander beslist een goede reden voor …
‘Ach, ongenoegen is een zwaar woord. Maar 
ik denk dat de visie van de twee federaties 
niet overeenkomen met wat ik voor ogen 
heb. Het evolueert mijns inziens te traag en te 
aarzelend. En dan trek ik mijn conclusies, be-
grijp je? We zijn intussen al tien jaar bezig en 
we hebben nog steeds geen hoofdsponsor, we 
zijn nog steeds niet op tv, en hebben het moei- 
lijk om deze Final 4 te organiseren. Te weinig 
publieke belangstelling? Ach, ik vind dat je dat 
aspect moet durven loslaten en eerst een sterk 
marketingproject moet uitwerken. Het publiek 
komt wel naar de wedstrijden, maar je moet 
de mensen lokken, je moet ze verleiden. En 
dat betekent commercieel denken. Die ver- 

antwoordelijkheid kun je niet altijd bij 
de clubs leggen. We hebben met de 

BENE-League een topproduct, een 

écht merk, je moet het alleen 
in de markt zetten.’

Ook Luc Tack, toch een 
voortrekker van de 
BENE-League, denkt in 
dezelfde richting.  

‘Voor de eerste keer 
was het een volwaardi-
ge topcompetitie. Zowel 
op sportief vlak als al-
les eromheen. Enkel die 
publieke belangstelling 
blijft achter, dat is een 

serieus werkpunt. Ook 
qua marketing moet er nog 

veel gebeuren. In die zin 
begrijp ik de beslissing van 

Stan Backus. De molens van 
de respectieve bonden malen 

traag hé. En als we ons product 
écht willen verkopen zullen de fede-

raties toch een tandje moeten bijsteken. 
Ik vind het bijvoorbeeld niet kunnen dat in 

andere reeksen vandaag gewoon competitie 
wordt gespeeld. Als je voor een evenement als 
dit geen competitiestop regelt, zitten we niet op 
dezelfde golflengte.’ 

Cois Van Aelst

All Star Team BENE-League
Goalkeeper

Rudi Schenk (Callant Tongeren)

Left Wing
Damian Kedziora (Achilles Bocholt)

Right Wing
Sergio  Rola (KV Sasja)

Left Back
Joao Ramos (OCI/Lions)

Right Back
Joris Baart  (OCI/Lions)

Center
Arber Qerimi (Callant Tongeren)

Pivot
Simon Ooms (Hubo Initia Hasselt)
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EX-INTERNATIONALS DIETHARD HUYGEN & JO DELPIRE 
U N A N I E M

Ze vormden de basis van een succesvolle generatie handballers, die stuntwerk 
leverden met de nationale ploeg. Zowel Diethard Huygen als Jo Delpire stonden in de 
ploeg toen ‘Belgium’ op het WK-pre-kwalificatietoernooi en het WK-kwalificatietoer-
nooi won  van Noorwegen en Frankrijk, de twee ploegen die momenteel in de reeks 
van de Red Wolves strijden om een nieuwe kwalificatie.

Beide ex-spelers zijn nog actief in het handbalwereldje – Jo als succesvol trainer bij de 
vrouwenploeg van bekerfinalist HC Sint-Truiden, Diethard als de T2 van de mannen-
ploeg bij Hubo Initia Hasselt – en ze volgen ook de huidige internationals van dichtbij 
in hun Europese confrontaties. Zij laten hun licht schijnen over hun huidig handbalw-
erk en ze geven hun vrank en vrije mening over de huidige lichting handbalspelers.

Nadat hij een tijdje haast onzichtbaar gebleven 
was op en rond het handbalterrein, enkele keren 
negatief gereageerd had op aanbiedingen om 
trainer te worden, gaf de 41-jarige Diethard Huy-
gen een klein jaartje geleden toch zijn ja-woord 
aan Initia om er T2 te worden aan de zijde van 
T1 Vladimir Tomanovic. Zijn vijf jaren Duitse 
ervaring als speler bij Saarbrücken, Nettelstedt 
en Lübbecke, zijn terugkeer via Tongeren naar 
moederclub Hasselt, zal hij zeker ten dienste 
stellen van de huidige spelersgeneratie.

“Nadien was het voor mij even genoeg gewe-
est. Ik heb ook nog lange tijd geholpen in het 
autobedrijf van mijn ouders en sinds vijf jaar 
werk ik voor Troostwijk veilingen. Ook online 
veilingen. Bij faillissementen proberen geld te 
bezorgen voor de curatoren. Het gaat van kleine 
voorwerpen tot grote fabrieken. Een heel af-
wisselende en leuke job. Elke dag iets anders. 
Dat biedt natuurlijk werkzekerheid, maar dat ik 
terugkwam naar het handbal had ook te maken 
met het feit dat mijn dochtertje van bijna 10 jaar 
ging handballen. En dan ga je mee kijken, ze 
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EX-INTERNATIONALS DIETHARD HUYGEN & JO DELPIRE 
U N A N I E M spreken je aan 

en zo zit je 
opnieuw in 

het wereldje 
bij Initia, waar mijn 

schoonbroer Luc Boiten en-
kele jaren geleden hoofdcoach 
was. Maar dat laatste heeft 
helemaal niet meegespeeld bij 
mijn beslissing,” weet Diethard. 
“Ik heb nooit spijt gehad van 
mijn besluit om ermee te stop-
pen. Ik heb gelukkig nooit grote 
blessures opgelopen, maar 
mijn lichaam zei me dat het 
genoeg was. Ik heb ook geen 
spijt dat ik ben terug gekomen. 
Ik heb mijn ervaring als speler, 
Jos Schouterden is jeugdcoör-
dinator bij Initia en ik vond het 
tijd voor een nieuwe uitdaging. 
Als trainer heb ik misschien 
weinig ervaring, maar ik zit op 
de coachesbank als onderste-
uning voor de hoofdcoach. Er 
zijn goede afspraken gemaakt 
met Vladimir. Ik ben meer een 
aanspreekpunt voor de spelers 
en ik 
probeer 

de spelers soms ook tac-
tisch te helpen. Of ik ooit 
hoofdtrainer wil worden 
van een ploeg, weet ik 
nog niet. Voorlopig allesz-
ins nog niet. Ik dacht ook dat elke topploeg over 
een trainer met een A-licentie moet beschikken. 
Ik moet me daarover eens verder informeren.”

NATIONALE PLOEG VROEGER

Eén van zijn leukste herinneringen als speler 
waren ongetwijfeld de overwinningen met de 
nationale ploeg tegen Europees topland Noor-
wegen en even later in Herstal de wedstrijd te-
gen Frankrijk. 

“Onze sterkte was toen dat we over een kern 
beschikten met allemaal spelers van Initia, aan-
gevuld met de beteren uit andere clubs. Dat 
was een goede basis om op te teren. Plus het 
klikte zowel op het terrein als daar buiten tussen 
alle spelers. We hadden een goede mentaliteit, 

we streden voor mekaar en we begonnen elke 
wedstrijd op karakter. Uiteraard zouden we zul-
ke uitslagen niet behaald hebben, mocht er niet 
het nodige talent in de groep aanwezig geweest 
zijn. Je moet er ook rekening mee houden dat er 
amper trainingen waren voor de nationale ploe-
gen. Er was ook geen geld. We kenden inder-
daad een paar fantastische uitschieters, maar 
een constante zat er niet in onze prestaties. 
Bij de terugwedstrijd tegen Frankrijk kregen we 
trouwens een fors pak slaag. Onze campagnes 
waren toen zeker niet slecht en persoonlijk hou 
ik zeer mooie herinneringen over aan die per- 
iode, maar we konden nooit echt bevestigen na 
enkele mooie uitslagen.”

NATIONALE PLOEG NU

Diethard volgde ook met bewondering de re-
cente wedstrijden van de Red Wolves. “Het re-
sultaat van heel wat meer trainingen dan bij onze 
generatie. Ik heb ook de indruk dat ze van deze 
ploeg één geheel gemaakt hebben. Op zich was 
dat resultaat met één doelpunt verschil tegen 
Frankrijk natuurlijk fantastisch. De uitgedokter-
de tactiek met dikwijls zeven veldspelers was 
natuurlijk leuk en ze wordt zelden toegepast. 
We hebben daar in Luik dan wel nipt verloren, 

maar we eindigden met 
een positieve golf van 
bewondering. De resul-
taten worden alsmaar 
beter en de kloof met 
de betere landen wordt 
minder groot, maar er is 

natuurlijk nog heel veel werk aan de winkel. Het 
algemeen systeem van het handbal in ons land 
kan nog verbeteren en het trainingsritme bij heel 
wat ploegen moet nog omhoog. Bij Initia trainen 
wij vier keer per week. Dat is het minimum denk 
ik om verder te geraken met onze sport. Verder 
zou het goed zijn, mochten meer ploegen enkele 
rondes verder geraken in de Europese beker.”

TOEKOMST

Diethard Huygen denkt ook mee over de toe-
komst van de Red Wolves. “Of we ons nog kun-
nen plaatsen voor het EK 2018 in Kroatië is zeer 
de vraag. Alles kan. Ik hoop dat het lukt, maar 
dan zouden het al snel hele goeie resultaten 
zijn. We moeten tenslotte met de voetjes op de 
grond blijven. We zijn bezig met stappen naar 

RED WOLVES 
op goede weg, maar nieuwe 

stappen noodzakelijk



voren te zetten, maar we mogen ook geen 
stappen overslaan. Zoals bondsvoorzitter Piet 
Moons het aanhaalde, moeten we werken aan 
meerjarenplannen.  Het kader van de natio- 
nale ploeg lijkt me in orde. Maar het is tijd dat 
een aantal spelers uitwijken naar het buiten-
land. Dat moet gebeuren om vooruit te komen. 
Het trainingsritme zal daar hoger liggen, de 
snelheid van uitvoering eveneens, de spelers 
krijgen meer ervaring op een hoger niveau en 
dat kan niet anders dan een positieve evo-
lutie inluiden voor onze nationale ploeg. De 
juiste mentaliteit is ook aanwezig. Velen bese-
ffen dat ze nog heel hun leven kunnen wer-
ken, maar dat ze nu misschien beter aan hun 
handbalhonger kunnen voorrang geven. Daar 
komt bij dat de Red Wolves over een goede 
lichting beschikken met veel spelers die me-
kaar al kennen van bij de jeugdploegen. Ze 
hebben ook die honger naar goede prestaties, 
de meesten kunnen extra-trainingen volgen 
omdat ze ook nog niet voor een familie moet-
en zorgen. Het is belangrijk dat de spelers 
het een leuke bedoening vinden, dat ze graag 
naar de Red Wolves gaan en dat ze met ie-
mand als Sylla ook nog veel kunnen bijleren. 
Als de groep goed aan mekaar hangt, krijg je 
bijna automatisch betere resultaten. Ik denk 
dat het kan.”

JO DELPIRE ENTHOUSIAST OVER 
VROUWENPLOEG SINT-TRUIDEN

Twaalf titels, zes bekerwinsten en 185 match-
en in de Belgische nationale ploeg. Jo Delpire 
heeft recht van spreken als hij het over hand-
bal aan de top heeft. Maar alvorens het over 
de Red Wolves te hebben, kan de 52-jarige 
trainer van de vrouwenploeg van Sint-Truiden 
niet zwijgen over zijn eerste jaren als coach 
bij een vrouwenteam. 

“Wij haalden de finale van de Belgische beker 
nadat we Initia Hasselt uitschakelden en we 
hopen met tien supportersbussen naar de 
finale in Leuven te vertrekken. En als we als 
ploeg blijven spelen zoals nu, dan moeten we 
dit seizoen minstens één prijs pakken,” klinkt 
het enthousiast.

Jo ziet vele redenen voor het succes. “Sinds 
twee jaar zitten we met goede structuren, met 
mensen die willen investeren in de club, met 
jonge speelsters die hun vrije tijd willen opof-
feren voor het handbal, met mensen die ge-
loven in het project waardoor de club ‘in the 20



picture’ komt. Wij kunnen beschikken over 
een kinesist, een masseuse, een osteopaat, 
een diëtiste, mensen die voor iedere speel-
ster een individueel programma opstellen, 
zelfs voor in de vakantiemaanden. Nooit gezien 
bij een vrouwenploeg en volgend seizoen hoop 
ik er nog een psycholoog bij te krijgen (Nathan 
Kahan, die ook bij Sasja al die functie uitoe-
fende). Er spelen ook veel meer meisjes dan 
vroeger bij de club. We hebben geen enkele 
profspeelster, ook onze Roemeense doelvrouw 
niet, die uit de tweede Franse Liga komt en die 
hier een job heeft naast het handbal en die haar 
appartement zelf moet betalen. Romain Mar-
tens blijft de ervaren voorzitter en we hebben 
ook een marketingcel uit de grond gestampt. 
Het is inderdaad de eerste maal in mijn car-
rière dat ik een vrouwenploeg train. Neen, mijn 
dochter van 17 heeft daar niets mee te maken, 
zij zorgt overal waar ze komt voor animatie. Ik 
denk dat ze iets van mij heeft (lacht), in tegen-
stelling tot een ernstige zoon die geneeskunde 
studeert. Het was niet gemakkelijk om van een 
typische familieploeg zoals Sint-Truiden, een 
ploeg te maken die meer professioneel werkt. 
Wij willen vooruit en trainen drie tot vier keer per 
week. En dan is één van de weinige frustraties 
dat we soms scheidsrechters krijgen die pas 
beginnen en de zaken niet altijd onder controle 
kunnen houden. 

Bij een vrouwenploeg trainen is ook iets com-
pleet anders dan bij een mannenploeg. Je bent 
er meer psycholoog dan trainer. Je moet zor-
gen dat je de kerk in het midden houdt, dat er 
geen kliekjes ontstaan binnen de groep. Ik ben 
vrij hard op training, ik heb een sterk karakter 
en bij de jeugd is het soms wel eens slikken 
als ik eens brul, maar ze begrijpen stilaan wat 
ik wil zeggen en ze beginnen mee te denken. 
Een goede sfeer kortom. We hebben ook een 
seizoenplan en iedereen weet waarover het 
gaat. Wie niet sterk genoeg is, valt af. Dat zijn er 
weinigen. We speelden al vier keer voor een vol 
huis – abnormaal in het vrouwenhandbal – en 
we maakten een hele grote poster met mezelf 
als ‘krijger’ en enkele speelsters rond mij. Een 
prachtfoto van 10 x 8. Nooit gebeurd bij vrou-
wenploegen. En lol dat we hadden.”

NAAR HET EK MANNEN

Maar Jo Delpire gaat ook nog regelmatig kij-
ken naar topwedstrijden in het mannenhand-
bal. “Ik ben op het EK in Frankrijk gaan kijken. 

Op het voetbalterrein van Rijsel hadden ze de 
grasmat weg gedaan en er een handbalveld 
over gelegd. Een stadion met 28.000 toeschou-
wers. Ongelooflijk en wat een sfeer. Ik zag er 
Frankrijk – IJsland en Frankrijk – Zweden. De 
Fransen speelden daar wel met alle topspelers, 
terwijl er tegen de Belgen wel enkelen ontbrak-
en. Wat niet belet dat we daar als Red Wolves 
een schitterende partij tegen gespeeld hebben. 
Daar komt wellicht bij dat ze ons onderschat 
hebben en dat wij met een schitterend tactisch 
plan uitpakten. Vergeet het maar dat ons dat 
nog eens zal lukken in de terugmatch. Of tegen 
Noorwegen. De onderschatting zal intussen 
wel weggeëbd zijn en ik zou het al een hele 
prestatie vinden, mochten ze twee keer van Li-
touwen winnen.”

NATIONALE PLOEG VROEGER

Net als Diethard is Jo Delpire wel fier over en-
kele stunts die ze met de nationale ploeg van 
zijn generatie uithaalden. We wonnen tegen 
Wit-Rusland, we gingen in Noorwegen winnen 
met vier doelpunten verschil, waardoor de Nor-
en het WK-kwalificatietoernooi misten. Ik speel-
de daar een uitstekende match en ze dachten 
dat ik van Joegoslavische afkomst was (lacht). 
Wij wonnen van Frankrijk, maar ik heb nooit in 
mijn handbalcarrière meer slagen moeten in-
casseren dan in de terugmatch. Na de match 
gingen de twee ploegen kijken naar de voet-
balmatch Nantes – Montpellier, waarna we met 
z’n allen een feestje bouwden. De sterkte van 
de ploeg uit mijn generatie was, dat we mekaar 
goed kenden, dat we automatisch en haast blin-
delings een goede pass konden geven, dat we 
over handbalintelligentie beschikten.

Zelfs voor ons was het een unieke ervaring 
om tegen een wereldploeg als Joegoslavië te 
spelen. We speelden in Belgrado voor 9000 
toeschouwers, we kwamen via een tunnel op 
het terrein en het onthaal dat we daar kregen, 
deed iedereen kippenvel krijgen. In die periode 
speelden we met Initia Hasselt ook Champions 
League in zalen met 10.000 toeschouwers en 
we klopten PSG met vier doelpunten verschil. 
Haast onmogelijk nu.”

NATIONALE PLOEG NU

Samen met zijn broer en met enkele Truiense 
speelsters gaat Jo ook nu nog wel eens kijken 
naar de thuismatchen van PSG in Parijs. “Ik 



ben een grote fan van Nikola Karabatic (twee keer 
Olympisch kampioen, vier keer Wereldkampioen, 
drie keer Europees kampioen). Een ‘beest’ van een 
speler. Hij is ook de enige die zowel in de Franse 
ploeg als bij PSG zestig minuten op het terrein 
staat. Hij kan werkelijk alles. Ik hou ook meer van 
het Franse en het Joegoslavische handbal omdat 
het veel technischer is dan b.v. het Duitse handbal, 
dat vooral op kracht gebaseerd is.

De verschillen met vroeger? Het gaat nu allemaal 
veel sneller. Alles is ook meer gebaseerd op werk-
kracht. Ik denk dat de huidige generatie Belgische 
spelers beter begeleid wordt, er komt een bredere 
kijk op het handbal zodat nagenoeg iedereen wel 
wil meespelen, ze hebben in Sylla een uitstekende 
trainer. Ik vind alleen dat het soms ontbreekt aan 
de noodzakelijke frivoliteit in hun spel. Qerimi miss-
chien of het grote talent van de toekomst Pieter 
Strauven, ja, die hebben dat. Positief is dan weer 
dat de televisie aanwezig is bij de matchen van de 
nationale ploeg. Heel goed voor de promotie van de 
sport. Ik denk dat we op de goede weg zijn. Ik stel 
ook vast dat de Belgische clubteams momenteel 
sterker zijn dan de Nederlandse en dat de BENE-
League heel veel goed doet aan het niveau van 
onze spelers. Er zijn al enkele grote stappen gezet, 
er is een betere omkadering en er komt stilaan be-
langstelling van de media. Toen wij wonnen van 
Frankrijk of Noorwegen werd dat amper vermeld.”

TOEKOMST

Maar Jo Delpire heeft ook oog voor de toekomst 
van de Red Wolves. “Het is duidelijk dat deze spe-
lersgroep ervaring mist. Het kan dus zeker geen 

kwaad dat er een aantal spelers naar het buiten-
land gaat. Indertijd deden toppers als Polfliet of 
Huygen dat ook richting Duitsland. Dat er enkele 
Belgische handballers naar Cesson, de ploeg van 
bondscoach Sylla, gaan, is zeker een goede zaak. 
Hoewel Cesson niet echt een topploeg is in Frankrijk 
en misschien wel de club is met het laagste budget 
van de Liga A, zullen ze zeker leergeld betalen te-
gen de topploegen uit de Franse competitie. Maar 
dan moeten ze zeker zijn dat ze bij hun buitenland-
se ploeg kunnen spelen. Thomas Cauwenberghs 
speelt ook bij een Franse club, maar ziet zijn optre-
dens geblokkeerd door een Noorse speler op zijn 
positie. Het zou ook een goede zaak zijn, mochten 
wij in België de organisatie toegewezen krijgen van 
een EK, samen met Frankrijk en Spanje. Het zou 
zorgen voor een nieuw elan en onze sport in ‘the 
picture’ zetten. Er zijn grote stappen gezet en waar-
om niet durven dromen. Al moet je al stevig dromen 
om een nationale ploeg op de Olympische Spelen 
te zien als je weet dat de top-10 van de wereld zich 
in Europa bevindt en dat die niet eens allemaal mo-
gen meedoen aan de Spelen.

Maar het kan zeker geen kwaad mochten er wed-
strijden of stages geprogrammeerd worden tegen 
buitenlandse ploegen zoals wij bij Sint-Truiden 
ruilstages organiseren met een club uit Parijs en 
nu ook uit Guadeloupe. We werken daarvoor ook 
samen met Stayen, waar die gastploegen het hotel 
mogen gebruiken. Samenwerking: daar geloof ik 
wel in.”

Marcel Coppens 





In zowat alle reeksen bereikt de competitie stilaan een eindpunt. In sommige 
zelfs een orgelpunt. Want voor de respectieve kampioenen is handbal alles-
zins een feest. In sommige reeksen gaat het er ongemeen spannend aan toe, 
in andere walst die ene ploeg over de andere heen. Zo beleefde eerste nati-
onale dames de spannendste competitie sinds jaren. En in eerste nationale 

heren zorgde Nelo voor een walk-over

We ontmoeten Peter Lauwen, T1 van 
DHW Antwerpen, vlak voor de 

allesbeslissende laat-
ste reguliere competi-
tiewedstrijd tegen fusie-
club DHT Middelkerke/
Izegem. Voor DHW is 
het in of uit de play-
offs, dus winnen is een 
must.

‘Vanavond is nog 
veel mogelijk, en dat 

is symptomatisch voor 
deze competitie,’ weet 

Peter Lauwen.  Maar wij heb-
ben het wél zelf in handen. We 

staan op de drempel van de play-offs, 
we moeten enkel doen wat we 

moeten doen. Zonder  de West-Vlaamse meisjes 
te onderschatten durf ik te zeggen dat we het onze 
stand verplicht zijn van te winnen. Het tegendeel 
zou een bittere pil zijn. Maar ik ben wel voorzichtig 
hoor, ik heb mijn speelsters op het hart gedrukt dat 
DHT Middelkerke/Izegem een gevaarlijke outsider 
is. Die klus moet eerst geklaard worden vooraleer 
we verder kijken…’

DHW liet echter geen steek vallen en klopte vlot 
Middelkerke/Izegem. En door de ultieme winst van 
Visé in Bocholt wipten de Hobokense meiden zelfs 
nog over Bocholt. Met een extra bonuspunt als be-
loning. 

‘Ach, we waren goed voorbereid. We hebben een 
hele week hard getraind en ook mentaal zat het 
goed. We hebben met nog meer aandacht de te-
genstander geanalyseerd, dus beter konden we 
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D a m e s c o a c h 
Jo Smeets: ‘Afscheid nemen van 

Initia met een titel zou mooi zijn’



ons echt niet voorbereiden. Het resultaat is nave-
nant,’ lachte de Nederlandse T1 van DHW. 

‘Of dit een succes is? Kijk, ik had voor de competit-
iestart gezegd: ik wil beter doen dan vorig  seizoen. 
En dat betekent minstens een plaats hoger. Maar 
nu ik weet dat die top zo dicht op mekaar zit, wil ik 
meer. Ik vind niet dat je zomaar tevreden kunt zijn 
als je derde wordt. Dus willen we resoluut mééspe-
len, géén figurantenrol. Ik doe normaal gesproken 
niet aan scorebordjournalistiek, maar doe het nu 
effe toch… We winnen uit bij Sint-Truiden, thuis 
van Bocholt, uit bij Visé, thuis van Waasmunster, 
en verliezen twee keer van Hasselt. De enige ploeg 
die ons twee keer klopte. Maar ik vond zeker niet 
dat we in Hasselt écht de mindere ploeg waren. We 
waren daar redelijk gelijkwaardig, maar Initia won 
verdiend dankzij een sterker collectief. Kijk, wat ik 
wil zeggen is: het zit zo dicht op elkaar, dan mag 
je als trainer niet tevreden zijn met een vierde plek. 
We moeten minimaal voor vice-kampioen gaan …’

WAASMUNSTER: JAMMER

Dat het de spannendste vrouwencompetitie sinds 

jaren is, vindt Peter Lauwen een open deur in-
stampen.

‘Kijk, het is mijn eerste jaar in België, ik heb het 
vroeger nooit echt op de voet gevolgd. Halfweg 
vorig seizoen ben ik in Hoboken naar wat wed-
strijden komen kijken. Ik zag toen duidelijk een 
bovenste helft met vier ploegen die outstanding 
waren, en onderin vier die moeite hadden om te 
overleven. De bovenste vier won sowieso van de 
onderste vier, dat was een uitgemaakte zaak. En 
ik moet zeggen dat DHW toen zeker niet meedeed 
voor de prijzen. Dit seizoen merk je dat de ploe-
gen dichter op elkaar zitten, de niveauverschillen 
zijn fel gereduceerd. Zodat je een bovenste groep 
van zes hebt, en slechts twee ploegen die prober-
en de degradatie te ontlopen. Dat maakt de com-
petitie veel leuker… Als ik even terugblik, dan vond 
ik Waasmunster sterk uit de hoek komen. DHW 
heeft in het Waasland een flinke les gekregen. Ik 
heb veel respect voor dat jonge team. Die meid-
en spelen met enorme inzet, dynamisme en snel-
heid. Helaas ontbreekt het ze nog aan ervaring. Ze 
hebben enkele wedstrijden in money time verloren 
met één doelpunt. Daardoor heeft 
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Waasmunster misschien net naast de play-offs 
gegrepen. Ik vind het een fantastische ploeg. Visé 
blijft altijd een vaste waarde maar heeft dit seizo-
en moeten inleveren. Twee belangrijke speelsters 
weg, plus een langdurige blessure, dat zijn zware 
klappen. En de Limburgse ploegen hebben beves-
tigd, zéker Sint-Truiden dat vorig jaar nog tegen de 
degradatie vocht.’

BEKER: 2X TELEURSTELLING

Over de Beker van België is de Hobokense T1 
kort en bondig. ‘Dit was een enorme teleurstelling,’ 
besluit Peter Lauwen. ‘We hebben thuis tegen Visé 
een lonkende finale verloren na verlengingen. En 
dat had best ànders gekund. We hadden bovendi-
en de loting mee, dus beter kon het echt niet lopen. 
Maar ach, je moet ook kunnen verliezen. En dat 
kàn deze groep beter dan wie ook. Dat maakt ze 
enkel sterker. Na een nederlaag terug opstaan is 
een belangrijk kenmerk van ons. Er zit kwaliteit ge-
noeg in de groep, er is nog groeimarge, dus het 
kan enkel beter worden. Favoriet zijn we zeker niet, 
maar we willen toch een rol van betekenis spelen 
in de titelstrijd.’

Ook Jo Smeets beleefde met zijn meiden in het 
bekertornooi een bittere teleurstelling. Initia Has-
selt werd gewipt door Sint-Truiden, dit seizoen zo-
wat het zwarte beest van de landskampioen. 

‘Dat was inderdaad een enorme ontgooche-
ling,’ antwoordt de Hasseltse T1. ‘Die match was 
weliswaar een finale waard, maar drie keer ver-
liezen van Sint-Truiden is voor mij te veel. Het 
ontbreekt Initia de laatste weken, zelfs maanden, 
aan karakter, aan vechtlust en aan enthousiasme. 
Dat moet dringend veranderen, anders blijven 
we met lege handen achter. Met deze mentaliteit 
kan het niet verder, we moeten ons in de play-offs 
compleet herpakken. Opnieuw als téam spelen, en 
niet als individualisten. Maar we blijven uiteraard 
ambitieus, we willen onvoorwaardelijk voor de ti-
tel gaan. Voor deze groep zou het een unicum zijn 
drie keer opeenvolgend kampioen te worden. We 
spelen onze eerste play-offwedstrijd thuis tegen 
uitgerekend Sint-Truiden. Als we die winnen zetten 
we al een serieuze stap richting titel. Onze start is 
de sleutel voor verder succes. Alle hens aan dek 
dus, en vooral, met veel kampgeest.’

BEKRONING 

Ook Jo Smeets bevestigt dat het een onuitgegeven 
spannende competitie was. 
‘Absoluut. Vroeger ging het tussen Hasselt en Visé, 
nu waren er zes, misschien wel zeven ploegen van 

niveau. Dat maakt de dames-
competitie aantrekkelijker. 
Maar of we op weg zijn 
naar een volwaardige 
damescompetitie 
van topniveau, 
dat betwijfel 
ik. Ik vrees 
er een beetje 
voor, omdat een 
hele generatie 
talentrijke speel-
sters dreigt afsc-
heid te nemen. In 
zowat alle ploe-
gen zijn er meisjes 
die willen stoppen 
en dat verontrust 
mij. Want er is on-
voldoende aflossing. De 
jonge talenten zijn nog niet klaar, 
en dan wordt de spoeling dun om je 
team aan te vullen. Transfers zijn een moe-
ilijk verhaal, want we vissen met zijn allen 
in dezelfde kleine vijver. De laatste jaren 
was er al weinig animo op de transfer-
markt en dat zal zeker niet beter worden. 
Dàt is mijns inziens het grote probleem van 
ons dameshandbal.’ 

HASSELT FAVORIET VOOR 
                                          TITEL? 

‘Theoretisch wel, we hebben enkele speel-
sters die het verschil kunnen maken,’ beslu-
it Jo Smeets. ‘Ik hoop enkel dat er geen 
paniek in de rangen sluipt. Ik herhaal, 
we moeten opnieuw die vechters-
mentaliteit tonen en daar kun je 
als coach weinig aan doen. 
Tenzij op de meisjes in-
praten. Als ze de in-
structies van de trai-
ningen oppakken, 
en ook doén, zijn wij 
zeker favoriet. Het is 
een kwestie van col-
lectief succes. Dat het 
een mooie titelstrijd 
kan worden betwijfel 
ik geen moment. Voor 
mij zou het overigens 
ook een bekroning zijn. 
Na vijf jaren T1 van de 
Hasseltse dames wil ik 
er mee ophouden. Het 
is mooi geweest, maar ik vrees 



altijd voor het jaar te veel, snap je? Bovendien zijn 
er nog andere uitdagingen. 

We zullen wel zien waar Jo Smeets gaat eindigen. 
Ik ben getrouwd met handbal, maar niet voor eeu-
wig…’

Fien Boons, sterkhouder van Fémina Visé en 
speelster van de nationale ploeg, zet een slotak-
koord. ‘De accordeon is dichtgetrokken in eerste 
nationale. Er is veel minder niveauverschil dan 
andere jaren. En dat maakt de competitie ook 
veel leuker. De top 4 is de top 6 geworden en 
dat maakt het spannender. Het talent is ook 
beter verdeeld over diverse ploegen. En dat is 
ooit anders geweest. Dus stilaan evolueren we 

naar een volwaardige competitie van niveau.’

NELO: FAVORIET

Veel minder spannend 
ging het eraan toe in 
eerste nationale her-
en. Zeker wat betreft 
de pole position: Nelo 
raasde als een wervel-
wind doorheen de 
competitie. Enkel ach-
ter de Noord-Limburg-
ers werd nog een leuk 
potje strijd geleverd. 
De BENE-League 
kan Neerpelt nu niet 
meer ontsnappen …

‘Vind je dat?,’ nuanceert 
T1 Gabrie Rietbroek meteen. 

‘Nelo is te sterk voor eerste na-
tionale, maar de BENE-League is 

lang nog geen certitude hoor. Want ik 
heb de BENE-League op de voet gevolgd 
en ervaren hoe sterk die topcompetitie is 
geworden. Zeker in de breedte. Vraag is of 
Neerpelt hierbij kan aansluiten. Daarom heb-
ben we de laatste acht weken keihard gew-
erkt om die sprong te realiseren. Want het 
is een serieuze sprong hoor, misschien wel 
een sprong in het onbekende. Het verschil 
is groot met eerste nationale. Het verschil 
in kracht, snelheid, fysieke conditie, … de 
BENE-League is telkens een niveau hoger. 
Ook de ervaring speelt een enorme rol. En 
in die zin hebben zowel Sasja als Merk-

sem een voorsprong. Die twee clubs hebben 
BENE-League-ervaring, dat scheelt een slok op 

de borrel. Want de promotieronde zal op een ho-
ger niveau verlopen dan eerste nationale. Nu gaat 

het om de knikkers hé, en hopelijk zijn de jongens 
daarvoor mentaal sterk genoeg.’

TRAINERSWISSEL

Tijdens de winterstop moest Bujar Qerimi bij Nelo 
de plaats ruimen voor Gabrie Rietbroek als T1. De 
Kosovaar kon nochtans schitterende resultaten 
voorleggen met de Noord-Limburgers. ‘Een com-
municatieprobleem,’ gaf het clubbestuur als reden 
op en meteen werd de uitsluitend Franstalige Qer-
imi bedankt.  

‘Voor mij was het geen evidente beslissing om 
in Neerpelt trainer te worden,’ aldus Gabrie Riet-
broek. ‘Nelo is een ambitieuze club, wil koste wat 
het kost naar de BENE-League en traint daar ook 
keihard voor. Voor mij is dat een zware belasting, 
maar evenzeer een uitdaging. En gelukkig mocht 
mijn zoon Martijn mee als ondersteuning. Hij geeft 
specialistentraining. 

Mijn mening over de BENE-League ? In eerste 
instantie zag ik de ploegen serieuze vorderingen 
maken. Momenteel vind ik die vooruitgang echter 
afzwakken, het lijkt wat ter plaatse trappelen. De 
reden is mijns inziens dat sommige ploegen nog 
onvoldoende investeren in trainingsarbeid. In Ned-
erland hebben enkel de Lions en Bevo hun train-
ingen opgevoerd, de andere ploegen houden het 
eerder bij de klassieke 3 à 4 keer per week. Maar 
het blijft alleszins een spannende, hoogstaande 
competitie. Mijn grote bekommernis is echter dat 
we de grote stap naar het professionele handbal 
niet kunnen maken. De opleiding is oké, de betere 
spelers kunnen naar het buitenland, waar vooral 
de nationale ploeg dan weer baat bij heeft. Maar 
qua niveau kan de BENE-League niet raken aan 
de Europese competities.  En dat blijft jammer. 
Onze topspelers een part-timebaan aanbieden, of 
aangepaste studiemogelijkheden, daar komen we 
niet aan toe. En dat is nodig om die volgende stap 
te zetten… 

Onze kansen ? De ervaring van de BENE-League 
kan in de promotieronde alleszins doorslaggevend 
zijn. Ik heb onlangs Sasja zien spelen in Sittard. 
Dat is een écht goeie ploeg zeg, met veel talent, 
sterk, dynamisch. Ik was echt onder de indruk. 
Merksem ken ik minder goed, maar heeft ongetwi-
jfeld ook kwaliteit in huis. Dus het wordt knokken, 
want ook Doornik moet je niet onderschatten hé.  
Thuis moet je sowieso winnen, en wellicht wordt de 
promotie dan beslist in de uitwedstrijden.’

Cois Van Aelst  



Op Paasmaandag 17 april worden 
in Leuven de bekerfinales gespeeld. 
Om 13 uur betreden Fémina Visé en 
Sint-Truiden de Sportoase Philipssite 
voor een ongetwijfeld spetterende 
wedstrijd. Om 15.45 uur volgen de 
mannen van Achilles Bocholt en KV 
Sasja.  De Truiense T1 Jo Delpire is 
niet te beroerd om zijn team tot favori-
et te promoveren. Sasja-coach Alex 
Jacobs houdt het eerder bij de rol van 
underdog. 

Fémina Visé is een krijger van vele oorlogen. De Luikse club heeft een enorm palmares bijeeng-
esprokkeld met 12 landstitels en 12 bekerzeges. Een dominante club in de geschiedenis van het 
vrouwenhandbal dus. En uitgerekend daarom heeft Visé dit seizoen een atypisch parcours afge-
legd. Maar daar is een goede reden voor…

‘Absoluut, we moesten twee topspeelsters laten gaan en vooral de zware blessure van Kristien 
Leonaers kwam hard aan en deed de ploeg wankelen,’ vertelt Fien Boons, zowel bij Visé als in de 
nationale ploeg een van de sterkhouders. ‘We wisten sowieso dat het een moeilijk seizoen ging 
worden. En uiteindelijk hebben we die play-offs toch maar net gemist. Kristien is in december voor-
zichtig herbegonnen en vanaf dan hebben we opnieuw evenwicht gevonden. We hebben enkele 
topwedstrijden nipt verloren, erg jammer, maar het gaf ons anderzijds ook opnieuw zelfvertrouwen. 
Spijtig dat we alsnog die play-offs niet haalden, maar de bekerfinale maakt veel goed. Dat kan ons 
seizoen redden. De laatste competitiewedstrijden schonken ons vertrouwen en dat zullen we in 
de bekerfinale zeker nodig hebben. Het is inderdaad onze laatste strohalm, de reddingsboei om 
er toch nog een geslaagd seizoen van te maken. Van Visé wordt altijd verwacht dat we een prijs 
winnen, dat is al jaren zo. We moeten er dus zeker voluit voor gaan. We kunnen onze dertiende 
beker winnen.’

Fien Boons beseft dat ook de Truienaars sterk in hun kansen geloven. Toch beschouwt ze de 
ervaring van Visé als een belangrijke troef. ’Onze kansen zijn fifty-fifty. Sint-Truiden heeft een sterke 
beurt gemaakt dit seizoen, want vorig jaar vochten ze nog voor het behoud. De terugkeer van 
Sarina Leenen en Sara Marteleur heeft de groep vleugels bezorgd. Dat bleek een serieuze verst-

erking. Ze hebben ook een zeer getalenteerde keepster. Dus best een sterk collec-
tief, hoor. Maar in onze voorlaatste competitiematch op Sint-Truiden hebben we ze 
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afgestraft. Mentaal geeft dat ons wel een boost. 
Elke wedstrijd moet echter gespeeld worden, 
zéker een bekerfinale. Daarin kan het alle kant-
en uit. Veel zal afhangen van de vorm van de 
dag. Bovendien wordt onze finale erg vroeg op 
de middag gespeeld, dat is wellicht nadelig voor 
de supporters. Want die zullen we in de finale 
meer dan nodig hebben. Ach, ik verwacht een 
spannende wedstrijd. Bij ons staan de neuzen 
alvast in dezelfde richting. Iedereen wil voor die 
hoofdprijs gaan, zoveel is zeker. Het is onze 
derde finale tegen Sint-Truiden, en die van 2013 
en 2014 hebben we telkens gewonnen. Het 
staat misschien wel in de sterren geschreven …’

SINT-TRUIDEN: TOEKOMSTGERICHT

De Truiense meiden legden een sterk parcours 
af. Vooral die halve finale tegen Hasselt mocht 
een finale avant la lettre worden genoemd. 

‘Deze wedstrijd was alleszins een sleutelmo-
ment. Misschien was ze inderdaad een finale 
waardig. Maar dit seizoen hebben we vaker 
bewezen de meerdere van Hasselt te zijn. Wij 
hebben die halve finale gewonnen als team, 
collectief veel sterker dan Initia. En dat is het 
grote verschil met vorig seizoen. We hebben de 
basis gelegd in verdediging. In Hasselt hebben 
we een beresterke match gespeeld en thuis 
constant gedomineerd. Onze finaleplaats is dus 
zeker verdiend. Iedereen dacht dat Hasselt onk-
lopbaar zou zijn. Wij hebben het tegendeel be-
wezen. Het is onwaarschijnlijk hoeveel karakter 
en inzet er in deze groep schuilt. Deze meisjes 
hebben de juiste winnaarsmentaliteit. Daarmee 
hebben we Hasselt ook drie keer geklopt. Men-

taal staan we dus sterk voor de bekerfinale. Ik 
herhaal, de ploeg heeft enorme honger voor 
een hoofdprijs. De beker is een unieke kans, het 
zou de tweede Cup in de clubgeschiedenis zijn. 
En dat succes wil ik deze mooie club ook graag 
schenken. De club heeft serieus geïnvesteerd 
in omkadering. We proberen met de dames een 
semi-professionele richting in te slaan. Niet me-
teen makkelijk maar wel een poging waard. We 
hebben een zestal mensen die zich omzeggens 
fulltime voor de club engageren. We werken ze-
ker toekomstgericht.’

Vorig jaar vocht Sint-Truiden nog tegen de deg-
radatie. Dit seizoen spelen de Truiense meiden 
een hoofdrol in zowel beker als competitie. Een 
enorme metamorfose …

‘Absoluut,’ lacht Jo Delpire. ‘Maar we hebben 
ook drie doelgerichte transfers gerealiseerd. Een 
nieuwe doelvrouw, die haar sporen heeft verdi-
end in de Franse competitie. Enorm ervaren, 
kan als geen ander het spel lezen, heeft een 
goede communicatie met haar defensie, kortom 
een topkeepster. En dan is er de terugkeer van 
Sarina Leenen en Sara Marteleur. We hebben 
ook keihard gewerkt om onze dekking te ver-
beteren en de verdediging is dan ook onze be-
langrijkste troef dit seizoen, zowel qua gestalte 
als agressiviteit. En tenslotte is er ook die mix 
tussen talentrijke jeugd en enkele oudere speel-
sters met veel ervaring. De balans tussen talent 
en routine is optimaal. Dat maakt het verschil 
met vorig jaar…’

URBH - KBHB
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‘Of wij favoriet zijn voor beker-
winst?, vraagt de Truiense T1  zich 
tot slot af. ‘Misschien wel, maar het 
blijft een bekerfinale hé. Dat is altijd 
een wat bizarre, onvoorspelbare wed-
strijd. Wie kan het best met de druk om 
? Welke ploeg is echt stressbestendig 
? Hoe zit het met de vorm van de dag 
? En met de fysieke conditie na zo’n 
lang seizoen ? Visé is gedoemd tot 
play-downs en zal zeker gemotiveerd 
zijn om te bewijzen dat ze onterecht 
uit de play-offs werden gehouden. De 
laatste weken heeft Fémina zichzelf 
teruggevonden dankzij het wederop-
treden van Leonaers. Daar moeten 
we zeker rekening mee houden. We 
mogen hen zeker niet onderschat-
ten. Favoriet zijn is leuk, maar ik zal 
de meiden zeker op het hart drukken 
nederig te zijn en die finale gecon-
centreerd aan te pakken. We hebben 
alleszins de sterkste kern. Maar of dat 
een garantie is op winst … ?’

BOCHOLT: TWEEDE 
HOOFDPRIJS? 

De halve finales bij de mannen bracht-
en alvast spanning en spektakel. In 
de Alverberg net iets meer dan in de 
Lange Munte, want Hasselt-Bocholt 
werd nagelbijten tot op de laatste 
seconde van de verlengingen. Na een 
erg evenwichtige partij stond er 34-34 
op het scorebord. Ook in de verleng-
ingen bleef het bijzonder spannend. 
Pucnik gaf met twee beslissende 
doelpunten pas in de slotminuut de 
Hasselaren de doodsteek (39-40). 
Boeiend kijkstuk, alweer een finale 
avant la lettre?

‘Misschien wel, maar dan zouden we 
Sasja te kort doen,’ nuanceert Bo-
choltcoach Bart Lenders. ‘We heb-
ben een moeilijke loting gehad, maar 
uiteindelijk bereikten we toch de fina-
le en wacht ons opnieuw een zware 
opdracht. Want Sasja blijft Sasja hé…’

Voor Hubo Initia Hasselt werd het al-
vast geen revanche voor de jammerli-
jk verloren halve finale van de BENE-
League. 
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‘Dat klopt, maar Hasselt was toch veel beter dan in 
die Final 4,’ vindt de Bocholtse T1. ‘Het was een erg 
lastige wedstrijd, bijwijlen 

erg nerveus omwille van enkele dubieuze sc-
heidsrechterlijke beslissingen, en uiteindelijk 
toch weer beslist na verlengingen. Die arbitrage 
heeft mijns inziens op cruciale momenten het 
verschil gemaakt. Wij laten de eindzege al in de 
reguliere speeltijd liggen uitgerekend door de 
scheids die zeker niet hun beste dag hadden. 
In money time wordt ons een strafworp ontzegd, 
vergeten we het af te maken en missen we ook 
nog eens een penalty waardoor Hasselt nog kan 
scoren en verlengingen afdwingt. Het zijn die 
details die in een topwedstrijd over winst en ver-
lies beslissen. We hebben zeker niet ons beste 
niveau gehaald, maar gelukkig wel in de laatste 
seconden het laken naar ons toegetrokken.’

Dat de BENE-Leaguekampioenen zwanger 
zijn van ambitie is nogal vanzelfsprekend. Een 
tweede hoofdprijs lonkt, en die kans willen de 
Noord-Limburgers niet laten ontglippen.

‘Absoluut. We zijn heel hongerig. Dat was na de 
Final 4 al zo. We moeten er op Paasmaandag 
opnieuw staan, met minder zijn we niet tevre-
den. Iedereen in de club is enorm ambitieus om 
prijzen te winnen en het is nu aan de spelers 
om die hoge ambities waar te maken. Inder-
daad, we zijn favoriet, we willen die rol zeker 
aanvaarden. Maar we moeten toch respect to-
nen voor Sasja, dat ons eerder dit seizoen al 
versloeg. Geen overschatting dus, eerder ned-
erig en met respect voor de tegenstander die 
finale aanpakken. Of we ook verder denken aan 
de triple? Ongetwijfeld, daar willen we naartoe 
werken. Het zal niet makkelijk zijn om elke week 
opnieuw 100% gemotiveerd te zijn. Want nu 
volgen nog enkele topwedstrijden,’ besluit Bart 
Lenders.

SASJA: STUNT?   

In Kortrijk speelde de thuisploeg aanvankelijk 
goed mee tegen Sasja. Apolloon was de week 
voordien kampioen in Liga 1 geworden en die 
trofee gaf de Kortrijkzanen een stevige boost. 
Na de rust maakte Sasja echter het verschil 
door al gauw 8 doelpunten uit te lopen. Beter 
dan de 20-30 eindscore kon een erg verdien-
stelijk Kortrijk de schade niet beperken. 

‘We hadden dit Kortrijk verwacht,’ aldus Alex 
Jacobs achteraf. ‘Mentaal sterk door de kam-
pioenstitel, een thuiswedstrijd voor 1200 toe-
schouwers, dus gingen die jongens vrank en vrij 
hun kans. Sommige Sasjaspelers waren behoo-
rlijk onder de indruk, gestresseerd zelfs. En dat 
heeft de wedstrijd in ruime mate beïnvloed. Veel 
balverlies, veel gemiste kansen, en pas na de 
rust hebben wij dankzij een betere fysieke con-
ditie een kloof kunnen slaan. Van toen af was 
het makkelijker spelen voor ons.’ 

Sasja bereikte weliswaar de bekerfinale, maar 
het mistasten van de play-offs weegt nog zwaar 
op de innerlijke rust van de Hobokense T1. 

‘Uiteraard drukt dat mentaal zwaar,’ geeft Alex 
Jacobs toe. ‘We hebben een schitterende eerste 
ronde gespeeld tot halfweg december. Het laat-
ste weekend was echter fataal. Toen hadden we 
alvast Visé moeten kloppen, dan waren we vier 
punten weggelopen. Nu kwamen we gelijk. En 
Visé heeft een meer mature ploeg dan wij. Na 
de winterstop presteerden wij erg onregelmatig 
en finaal stranden we op een puntje. Jammer 
maar helaas, zo zit sport in elkaar…’

Toch kan die bekerfinale Sasja een onverhoopt 
toetje bezorgen. Maar dan moeten de Hoboke-
naars bij wie al zes bekers in de trofeeënkast 
blinken wel een begenadigde dag hebben. Want 
Sasja vertrekt sowieso als outsider…
‘Op papier zéker, omdat we geen play-offs spe-
len,’ geeft Alex Jacobs toe. ‘Maar het is en bli-
jft een bekerfinale hé, altijd een wat atypische 
topper. We hebben Bocholt al geklopt dit seizo-
en, dat is psychologisch niet onbelangrijk. We 
moeten dus ongedwongen onze kans gaan, in 
één wedstrijd kan het onwaarschijnlijk spoken. 
Bocholt heeft bovendien een zwaar parcours, 
die jongens zijn geen Supermannen hé. Die 
underdogpositie kan uitgerekend onze kracht 
zijn… Luister, die finale is van onschatbare 
waarde. Een bekerfinale heeft uitstraling, die zet 
een ploeg in de etalage. Misschien zelfs meer 
dan de titelstrijd, omdat het op één dag gebeurt. 
Dus er voor gaan, dat is de boodschap, zonder 
complexen…’

Cois Van Aelst  
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De handbalprofessor heeft het dit keer over 
de verschillende rollen en opdrachten van de 
trainer. 

De trainer heeft niet alleen een belangrijke 
functie in de handbalopleiding van de speler, 
hij of zij heeft ook een rol in de opvoeding en 
de persoonlijkheidsontwikkeling van de spe-
ler. De hedendaagse trainer is niet louter de 
persoon op het veld, die naar de sporthal komt 
vlak voor de training, handbaloefeningetjes 
en spelletjes aanbiedt, en weer snel verdwijnt 
na de training. Een verantwoordelijke trainer 
is ook opvoeder, motivator, communicator, 
heeft een belangrijke voorbeeldfunctie,…. Hij 
dient de speler te begeleiden in zijn of haar 
ontwikkeling zowel op technisch, tactisch 
als fysiek gebied, maar ook mentaal, sociaal 
en op het gebied van levenswijze. Hieronder 
volgen enkele aandachtspunten binnen het 
brede kader waarin een trainer zich beweegt.

Houding ten opzichte van de scheids-
rechters
Geen scheidsrechter, geen wedstrijd.  Een re-
spectvolle houding van de trainer t.o.v. de sc-
heidsrechters is belangrijk, als trainer heb je 
hier een voorbeeldfunctie. Het is soms jammer 
te zien wanneer een trainer een jeugdscheidsre-
chter afbreekt, terwijl deze ook nog ‘lerende’ is. 
Deze jeugdscheidsrechters dienen net begeleid 
en ondersteund te worden. Dit is evenzeer een 
onderdeel van de jeugdopleiding. Teveel focus 
op de scheidsrechter in plaats van op het eigen 
team zorgt er bovendien voor dat je als trainer 
het eigen team en de eigen spelers tekort doet. 
Concentreer je op het eigen spel en stuur je 
spelers bij. Durf als trainer ook in te grijpen in 
het gedrag van een speler als de scheidsrechter 
het niet gezien heeft. De trainer heeft hier een 
opvoedkundige rol. 

Communicatie met de ouders
Ouders komen met hun kind naar de club met 
bepaalde verwachtingen. Ze willen een goede 
sporttechnische opleiding, een optimale fysieke 
ontwikkeling, een goede omkadering, opvoed-
ing, plezier, duidelijkheid… Als trainer ben je 
je hier best van bewust. De tijd van uitsluiten 
van de ouders is al lang voorbij. Onze Deense 
vrienden betrekken de ouders zelfs op het terre-

in als assistenten bij de training. 
Duidelijke communicatie naar de 

ouders en met de ouders is dan ook noodzake-
lijk. Zo creëer je meer betrokkenheid, goodwill, 
kan je hulp vragen bij het vervoer, truitjes was-
sen…. Ook ouders willen zich goed voelen in de 
club.

Positief coachen en positieve feed-
back
Tracht als trainer elke speler steeds positief te 
benaderen, veel zelfvertrouwen te geven, suc-
cesbeleving en geloof in eigen kunnen. Het 
handbalspel leent zich daar ideaal toe. Ieder-
een kan meedoen, doelen, tegenaanval lopen, 
verdedigen…. Dit is belangrijk voor de eigen-
waarde van het kind, de sportieve en de per-
soonlijkheidsontwikkeling van het kind. Positief 
coachen tijdens de trainingen maar ook tijdens 
de wedstrijden staat centraal! Hierbij is het geven 
van regelmatige en constructieve feedback 
noodzakelijk. Dit is noodzakelijk voor het ver-
beteren van de uitvoeringen en het spelniveau. 
Durf, zeker bij de oudere jeugd, hoge eisen te 
stellen, tot in detail te gaan en aan foutenanalyse 
te doen, bij te sturen, enz. Daar dien je als train-
er voor! Maar benader de speler steeds op een 
positieve, constructieve manier.

« Winnen is niet belangrijk, willen 
winnen wel »
In de jeugdopleiding staat de individuele ontwik-
keling van de speler centraal. Het winnen van 
wedstrijden als team is daarbij van onderges-
chikt belang. Als trainer coach je bij de jeugd 
niet in functie van het wedstrijdresultaat, wel in 
functie van de opleiding van jongeren op lange 
termijn. Spelvreugde en leren zijn belangrijker 
dan het teamresultaat. De speler op het veld 
daarentegen moet wel ‘willen winnen’ en alles 
geven. Bovendien zal een trainer die hard werkt 
aan de vooruitgang van de individuele spelers, 
vanzelf ook betere wedstrijdresultaten behalen 
op termijn.

« Je bent de coach van elk kind »
Wat bereik je als een kind niet mag spelen? Een 
kind dat niet speelt, kan zich niet ontwikkelen, 
leert niets bij, heeft geen speelvreugde, heeft 
geen succesbeleving, heeft geen zelfvertrouw-
en…. Ieder kind moet speelkansen krijgen om 
zich te kunnen ontwikkelen. Een kind dat niet 
speelt, zal uiteindelijk het handbal verlaten.

DE HANDBALPROFESSOR

TRAINER ZIJN… IS MEER DAN JE DENKT
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« Je bent de trainer van elk kind »
Als trainer word je geconfronteerd met het-
erogene groepen. Iedere speler is anders, 
iedere speler bevindt zich op een ander ontwik-
kelingsniveau, iedere speler heeft zijn eigen 
noden, enz. Als trainer dien je dus te differ-
entiëren in de trainingsstof. Heb als trainer ze-
ker niet alleen aandacht voor de beste spelers, 
maar zeker ook voor de minder talentvolle spe-
lers. Ook zij hebben recht om handbal te leren 
en te beoefenen. Ook zij hebben recht om tot 
de handbalclub en -familie te behoren. Boven-
dien kunnen deze spelers op langere termijn 
zich ook ontwikkelen tot goede scheidsrechters, 
clubbestuurders, trainers, medewerkers, enz. 
en een grotere meerwaarde zijn voor de club en 
het handbal.

Vroegrijpe versus laatrijpe spelers
Vroegrijpe spelers vallen bij de jeugd meer op 
en spelen vaker op de spelbepalende posities. 
Laatrijpe spelers belanden veelal op hoek en kri-
jgen vaak minder aandacht, terwijl zij op lange 
termijn net beter kunnen worden. Als trainer 
moet je dit zeker in je achterhoofd houden en 
elk kind evenveel kansen geven om zijn of haar 
potentieel te ontwikkelen. Dit is één van de re-
denen waarom positievariabiliteit bij de jeugd 
belangrijk is en er niet wedstrijdresultaatgericht 
gecoacht wordt. De ontwikkeling van elk individu 
op lange termijn staat centraal.

Grote spelers hebben specifieke aan-
dacht nodig
Grote spelers liggen, zeker in de puberteit, vaak 
in de knoop met hun lichaam. Ze zijn wat trag-
er, hebben moeite met complexe coördinatie 
en technieken, kunnen de kleinere snellere be-
hendige spelers niet volgen, hebben moeite in 
de 1-1 verdediging, enz. Dat is voor hen vaak 
demotiverend. Toch hebben zij door hun lengte 
veel potentieel en kunnen deze spelers later 
heel belangrijk en prestatiebepalend zijn voor de 
eerste seniorenploeg. Vandaar dat zij specifieke 
aandacht verdienen en extra getraind moeten 
worden: snel voetenwerk, loopscholing, coör-
dinatie, beweeglijkheid, techniektraining, 1-1,... 
‘Dump’ deze spelers bij de jeugd niet zomaar 
op hoek in verdediging of op pivot in aanval. 
Maar laat hen bewegen, geef hen de kans hun 
offensief verdedigingswerk te trainen, hun 1-1 te 
trainen, hun actieradius te vergroten,…

WIST JE DAT...

De Speler en Speelster verkiezing dit 
jaar in een nieuw kleedje steekt?

De VHV binnen het nieuwe beleid-
splan subsidies heeft ontvangen 
voor projecten rond streethandball 
en fithandbal?

De eerste week van het VHV hand-
balkamp reeds volzet is.  Er zijn nog 
enkele plaatsen vrij tijdens de week 
van 17 tot en met 21 juli.  Alle info en 
inschrijven via  www.handbal.be/nl/
handbalkamp

De Vlaamse jeugdfinales zullen door-
gaan op 21 mei in Antwerpen?

Het WK dames handbal in december 
in Duitsland zal doorgaan?

Op 3 mei als voorwedstrijden van de 
Red Wolves de Vlaamse jongens- en 
meisjesselectie U16 zal spelen tegen 
de Waalse U16 selecties?

De verkiezing van de Speler en 
Speelster doorgaat op 2 juni op Stay-
en?

Er naast de Speler en Speelster nog 
veel meer trofeeën verdeeld worden?

Het Biotechnicum in Bocholt ook een 
richting keuzesport handbal opricht 
volgend schooljaar?
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EHF viert zilveren jubileum
Op 17 november 1991, tijdens het eerste Congres 

in Berlijn, werd de Europese Handbal Federatie 
(EHF) geboren. Een relatieve laatkomer in vergeli-

jking met andere grote sportbonden, maar het was 
pas na de val van de Muur dat de Europese landen 

een gemeenschappelijke basis vonden die sterk ge-
noeg was voor de oprichting van een eigen federatie 

om de Europese belangen te verdedigen op de inter-
nationale handbalscène. Deze mijlpaal in de handbalge-

schiedenis werd feestelijk herdacht tijdens een tweedaags EHF Congres in het Oostenrijkse 
Sankt-Wolfgang, nabij Salzburg, op 17 en 18 november 2016. 

Het zilveren jubileum van de EHF was uiteraard een gelegenheid om terug te blikken op wat 
voorbij is en wat in die 25-jarige geschiedenis werd gerealiseerd. Met toeters en bellen, maar 
ook met een gedenkboek geschreven door de Duitse handbaljournalist en sporthistoricus 
Erik Eggers. Het boek geeft een allesomvattend historisch overzicht van de voorbije 25 jaren: 
ontstaan en ontwikkeling van de federatie, Europese competities en kampioenschappen, 
hoogtepunten en belangrijke evenementen. Heel wat anekdotes, herinneringen en mijlpalen 
in dit gedenkboek werden aangereikt door de diverse lidstaten van de EHF. Alles daarover via 
25YearsEHF.eurohandball.com

Maar het 13de EHF Congres was bovenal de start van een nieuw tijdperk. Als gevolg van 
de leeftijdsgrens van 68 jaar voor een verkozen bestuursfunctie én de statutaire beperking 
van drie termijnen van 4 jaar in elke functie, zorgden de verkiezingen voor een ingrijpende 
bestuurswisseling. Alleen al in het uitvoerend comité van de EHF  -de board- werden acht van 
de 11 plaatsen ingevuld door nieuwe namen.  

Ook EHF President Jean Brihault  was einde mandaat. Hij werd in 2012 tot voorzitter verkozen 
en was eerder al sinds 2002 vicevoorzitter. In een emotioneel afscheid bedacht het EHF Con-
gres de sympathieke Fransman met een minutenlange staande ovatie. Jean Brihault werd 
voor zijn jarenlange inzet voor het Europese handbal bedankt met de titel van erevoorzitter. 

De enige kandidaat om Jean Brihault als voorzitter op te volgen was de 60-jarige Oostenri-
jker Michael Wiederer, sinds 1992 secretaris-generaal van de EHF. De Montenegrijn Predrag 
Boskovic werd tot vicevoorzitter verkozen en de Deen Henrik La Cour - een voormalige top-
scheidsrechter -  is de nieuwe schatbewaarder van de EHF. Intussen werd ook de procedure 
gestart om een nieuwe secretaris-generaal te zoeken. Onder de 59 vacante posities binnen de 
EHF, aangewezen door verkiezing of nominatie, zijn er 22 nieuwkomers. Vertegenwoordigers 
van 30 landen, op een totaal van 50 EHF lidstaten, hebben een zitje in het nieuwe bestuur 
opgenomen. 

(FVA)      
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Nu de lente stilaan een feit is en we bij mo-
menten al een beetje kunnen genieten van 
het zonnetje kunnen we ook al plannen mak-
en voor de zomervakantie. Naast de tradi-
tionele vakanties in binnen- en/of buitenland 
is er tijdens de vakantie ook ruimte om aan 
sport te doen. Beachhandbal is een uitge-
lezen kans om sport en ontspanning aan el-
kaar te koppelen. Overpelt en Hechtel-Eksel 
organiseren al enkele jaren een beachhand-
baltornooi, maar dit jaar komt er een nieuw 
tornooi bij. Wij stellen de verschillende or-
ganisaties graag aan jullie voor.

ONTSPANNING OP HET STRAND 
VAN BLANKENBERGE

Het beachhandbaltornooi van Blankenberge 
wordt dit jaar voor het eerst georganiseerd. 
Stuwende krachten achter dit tornooi zijn 
Robbie Mestdagh (Sasja) en Aydin Tekin 
(Rhino). “Eigenlijk was ik al met handbal-
pensioen vertrokken maar het bloed kruipt 
waar het niet gaan kan” zegt Robbie Mest-
dagh. “25 jaar in de sport wis je niet zomaar 
uit. Handbal is een deel van mijn leven ge-
worden. Sasja zat in spelersnood en om de 
ploeg te depanneren ben ik opnieuw begon-
nen.  Ik speel nu nog maar ik denk ook verd-
er en wil onze sport promoten. Dat is niet 
alleen een taak voor de federatie. Ook de 
clubs kunnen dat doen. Vandaar het idee om 
een beachhandbaltornooi te organiseren.”

Aydin Tekin speelde in een ver verleden voor 
Ajax Lebbeke. Omwille van professionele re-
denen zegde hij op een dag de sport vaarwel. 
Vijf jaar geleden pikte hij de draad opnieuw 
op. “Ik ben nu coach van de dames bij Rhino. 
Net als dat bij Robbie het geval is, is handbal 
een deel van mijn leven. Mijn weekends spe-
len zich meestal af in een sporthal. Het idee 
om een nieuw toernooi te organiseren komt 
van het ter ziele gegane toernooi in Knokke. 
Het ideale plaatje van zon, zee, strand, hand-
bal, cocktails, sfeer deed me dromen van 
een eigen organisatie. Ons idee van enkele 
maanden geleden heeft vorm gekregen. De 
input van Eric Dupain van de Vlaamse Hand-
balvereniging was daarbij een verrijking. 
Zijn visie en ideeën hebben we verwerkt in 
ons concept. Intussen hebben we afspraken 

gemaakt met de stad Blankenberge en wordt 
alles concreet.”

INTERLAND BELGIË NEDERLAND

Het beachhandbaltornooi van Blankenberge 
is verspreid over drie dagen. “Op vrijdag 
21 juli leggen wij het accent op de jeugd en 
willen we hen op een speelse manier ken-
nis laten maken met de sport” aldus Robbie 
Mestdagh. “Zaterdagochtend beginnen we 
met het toernooi voor senioren. Je hoeft niet 
aan een club gebonden te zijn om deel te 
nemen. Beachhandbal wordt gespeeld met 
4 spelers. Eén doelman en drie veldspelers. 
Best voorzie je wel meer spelers want het 
tempo ligt hoog, beachhandbal is zwaar en 
je speelt meer dan één wedstrijd. De spelers 
mogen uit één of meerdere ploegen komen 
maar toevallige passanten kunnen zich ook 
inschrijven. Dames en heren, iedereen is 
welkom. We hebben de ambitie om op za-
terdagavond 22 juli een vriendschappelijke 
interland België – Nederland te organiseren. 
Nadien volgt een barbecue en breien we er 
nog een leuke avond aan vast. Zondag 23 
juli worden de finales gespeeld. Mogelijk 
organiseren we dan ook een wedstrijd met 
ex-spelers. Deelnemers hoeven niet naar 
huis maar kunnen blijven overnachten in 
één van de vele hotels in Blankenberge of 
gewoon op de camping in de buurt. We heb-
ben een akkoord met een camping zodat de 
handbalfamilie daar gezamenlijk kan blijven 
overnachten. Je kan alle info rustig nalezen 
op onze webstek www.beachhandball.be ”

“Het wordt een totaal concept van spel en 
gezellig samen zijn. De perfecte teambuild-
ing in aanloop van het volgend seizoen” 
vult Aydin Tekin aan. “Alles gebeurt ook 
in samenwerking met het stadbestuur van 
Blankenberge. We willen een helse sfeer 
creëren. DJ’s en samba danseressen zullen 
het beste van zichzelf geven en het pub-
liek en spelers opzwepen.  Dit moet echt 
een feest worden waar nog maanden over 
gesproken wordt. Een aanzet naar meer 
misschien. In Nederland bestaat een com-
petitie voor beachhandbal. Op termijn is dit 
misschien ook mogelijk in België.” 

ZON, ZEE, STRAND, VAKANTIE… BEACHHANDBAL
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PRAKTISCHE INFO:

Waar: strand Blankenberge
Wanneer: vrijdag 21 juli tot en met 

zondag 23 juli
Webstek: www.beachhandball.be 

HV Arena / Peer promoot beach-
handbal in scholen
 
In Hechtel-Eksel spelen ze al jaren beachhand-
bal. Na een afwezigheid van enkele jaren begon 
het beachhandbaltornooi van HV-Arena vorig 

jaar aan een tweede leven. “Na een afwezig-
heid van een achttal jaren zijn we helemaal 
terug van weggeweest” zegt David Willems, 
sporttechnisch verantwoordelijke en medeor-
ganisator van HV Arena/ Peer. “Dit jaar gooien 
we het over een andere boeg. Op vrijdag 23 
juni organiseren wij een tornooi voor scholen. 
Zaterdag 24 juni ligt de nadruk op het jeugdtor-
nooi en fithandbal. Ons doel is het handbal in 
Limburg en Vlaanderen te promoten. Handbal is 
een heel toegankelijke sport maar zoals zo vaak 
het geval is, onbekend is onbemind. Tijdens 
ons tornooi is er zowel plaats recreatief als voor 
competitief beachhandbal. Iedereen is welkom”.
 

SCHOLENTORNOOI EN FITHANDBAL
 
Na afloop van de toetsen is er tijd en ruimte voor ontspanning. Vandaar dat 23 juni werd uitgekozen 
om de schoolkinderen handbalwedstrijdjes aan te bieden  “Onze doelgroep zijn de leerlingen van 
het eerste tot het zesde leerjaar” zegt David Willems. “Wij willen ze op een rustige manier kennis 
leren maken met het handbal en leggen de nadruk op het speelse karakter. Op dit moment zijn er 
al een drietal scholen ingeschreven. We hopen op vrijdag 23 juni zo’n 500 kinderen te ontvangen.” 
 
“Op zaterdag 24 juni hopen wij eigenlijk om het welpentornooi door te trekken naar het beachhand-
bal. Er is een competitie voor ploegen vanaf U8 tot en met U18.

Ook andere bezoekers kunnen genieten van ons beach lounch terras voor een 
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gezellig hapje en een drankje. Inkom is gratis. Daarnaast hebben we ook oog voor fithandbal, zow-
el competitief als recreatief. Op zaterdag hopen we zo’n 250 à 300 spelers te ontvangen” besluit 
David Willems.
 

PRAKTISCHE INFO:
 

Waar: Dennestraat 8 – Hechtel-Eksel
Wanneer: vrijdag 23 juni en zaterdag 24 juni

Webstek: www.hv-arena.be 
 https://www.facebook.com/beachhandbalhvarena2017/?fref=ts

Beachhandbal is een traditie in Overpelt

Beachhandbal is een begrip geworden in Overpelt. Dit jaar wordt het tornooi voor de 14e keer 
georganiseerd. “We zijn destijds met de organisatie begonnen om wat geld in het laatje te krijgen” 
zegt Francine Truyens, voorzitter van DHCO die mee aan de wieg van het tornooi stond. “Vanaf de 

eerste editie was het een succes en daardoor zijn we steeds blijven verder doen.”

Door de jaren heen is de organisatie een goed geoliede machine geworden. “Wij kunnen beroep 
doen op zo’n 50 medewerkers. Iedereen weet wat van hem of haar verwacht wordt. De promotie 
van het tornooi begint binnenkort. In juni lopen de eerste inschrijvingen binnen. De week in aanloop 
naar ons tornooi is iedereen op en rond de terreinen terug te vinden om alles tot in de puntjes voor 

te bereiden.”

In tegenstelling tot de andere handbaltornooien wordt dit tornooi op één dag georganiseerd. Zaterd-
ag 12 augustus wordt Overpelt voor één dag het Mekka van het beachhandbal. “Meestal ontvangen 
we tussen de 40 à 50 ploegen” weet Francine Truyens. “Mogelijk verhuist het tornooi dit jaar naar 
het centrum van Overpelt waar we 3 terreinen in de buurt van Het Pelterke mogen aanleggen. Over 

de definitieve locatie communiceren we later.”

Francine heeft het tornooi door de jaren heen zien evolueren. “Kinderen, dames en heren. Ze 
zijn allemaal welkom. Waar we in het begin veel recreatieve handballers hadden, zijn er nu veel 
competitieve ploegen die zich inschrijven. Ons tornooi ligt ook bijna in de laatste rechte lijn naar 
het seizoen waardoor veel ploegen die als een soort van teambuilding aanzien. Mensen die liever 
rustig in het zonnetje van een pintje, een wijntje of een frisdrank genieten zijn uiteraard ook meer 

dan welkom bij ons.”

Praktische info:

Waar: Centrum Overpelt (exacte locatie wordt later meegedeeld)
Wanneer: zaterdag 12 augustus

Webstek: www.dhco.be 
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Wat is Fithandbal? Katrien De Backer Breed-
tesportcoördinator VHV: Fithandbal is een manier 
van trainen die gebruikt kan worden om +35 jarigen 
kennis te laten maken met handbal op een complete 
en speelse manier. Binnen elke training is er ruimte 
voorzien voor een gedeelte conditie (Pulse), een portie 
kracht en stabilisatie (Power) en een grote dosis hand-
bal (Play). Indien deze elementen kunnen worden 
aangevuld met een enthousiaste trainer en een goed-
lachse, heterogene groep, is de kans op slagen max-
imaal.

Waarom ben je als club begonnen met fithand-
bal? Freddy Lievens (GBSK): Al vele jaren organ-
iseerden we als club op het einde van het seizoen, 
wedstrijdjes tussen ouders en kinderen. Jaar na jaar 
merkten we dat de ouders zich hier ook beter op 
wilden voorbereiden. Enkelen onder hen begonnen op 
eigen houtje met voorbereidende 
trainingen, om zo hun kinderen 
het vuur aan de schenen te leg-
gen. Omdat ze het spelletje zo 
amusant vonden, wilden deze mensen graag meer 
trainen en hebben we een wekelijks trainingsmoment 
voor hen georganiseerd. De vraag kwam dus vooral 
van de deelnemers zelf. Als club was dit een ideaal 
moment om hier op in te springen.

Welk soort sporters doen mee aan de Fithand-
baltrainingen? Freddy Lievens (GBSK): Het 
merendeel van de Fithandballers zijn ouders van 
reeds handballende kinderen. Omdat we nu ook 
met Fithandbal naar buiten komen op enkele lokale 
evenementen, sluiten er stilletjes aan ook enkele 
club-vreemde spelers aan (waarvan achteraf de kin-
deren soms zelfs aansluiten). Verder zijn er ook enkele 
ex-spelers, die zich volledig recreatief engageren om 
deze groep mee op sleeptouw te nemen. Het bindmid-
del voor deze heterogene groep is het fun-aspect. Ze 
komen allen om zich te amuseren, geen van hen wil 
handballen in competitie, wat niet wil zeggen dat ze 
niet spelen om te winnen. Het grote verschil van deze 
recreatieve spelers ten opzichte van de competitieve 
spelers is de betrokkenheid bij de club. Onze Fithand-
ballers engageren zich veel sneller om te helpen bij 

allerhande clubgebonden activite-
iten, dan onze competitiespelers.`
 

Welke voordelen ervaart de club via Fithand-
bal? Freddy Lievens (GBSK): De voltallige groep, 
die bij ons is aangesloten voor het Fithandbal, draagt 
nu ook vrijwillig hun steentje bij in de club. Ze vormen 
een enthousiaste vriendengroep, die graag instaan 
voor allerhande organisaties (tappen in Vorst Nation-
aal, begeleiding van de ploegen op tornooi in Praag, 
samenwerking met het Rode Kruis, opstellen van een 
ethische commissie…). Verder merken we op dat door 
dit initiatief, de spelregels beter gekend zijn en er ook 
meer begrip is voor de kinderen op het veld, nu ze 
zelf de moeilijkheid van het spel ondervinden. Een bi-
jkomend voordeel van het project is, dat we nu een 
groep supporters erbij hebben, die ook corrigerend 
optreden naar supporters die zich ongepast gedragen. 
Kort samengevat, fithandbal zorgt voor een positieve 
clubontwikkeling. De afstand tussen het bestuur en de 
fithandbalspelers verkleint enorm, waar ook de club-

structuur enorme baat bij heeft.  
“Wat je terug krijgt van de fithand-
ballers, is veel groter dan de in-
vestering van de club!”

Hoe verloopt een Fithandbaltraining? Ron-
ny Gerets (trainer handbal Bilzen) Wanneer de 
groep samenkomt, hebben ze altijd even tijd nodig om 
bij te babbelen. Om er wat in te komen, starten we met 
een balspel als opwarming, gelijkend op de spelletjes 
die we spelen met onze JM12. Dit wordt gevolgd door 
een gedeelte stabilisatie (BBB, motorische oefeningen 
en stabiliteitsproefjes). Vervolgens wagen we ons zo’n 
twintig minuten aan wat pas- en vangoefeningen, om 
ten slotte te eindigen met een wedstrijdje en een frisse 
pint in de cafetaria. Het moeilijkste gedeelte van de 
training is het tijdig naar huis gaan, maar dat maakt het 
nu net zo leuk. Gedurende de volledige training staat 
plezier centraal. 

Kan iedereen deelnemen aan een Fithandbal-
training? Ronny Gerets (trainer handbal Bilzen)
Fithandbal staat open voor iedereen. Alle oefeningen 
en spelvormen worden aangepast, zodat iedereen op 
zijn/haar eigen niveau kan trainen. Dit weerspiegelt 
zich ook in onze groep. Momenteel trainen we met 
ongeveer 18 personen. Zeker de helft hiervan zijn 
ouders van handballende kinderen en de vrienden/
buren/collega’s van deze personen. Deze groep wordt 
vervolledigd door enkele ex-internationals (Martine 

als belangrijkste pijler 
voor recreatief 
handbal

Dat er nood was aan een recreatieve vorm van onze geliefde sport was al lang duidelijk. 
Dat Fithandbal zo een groot succes zou worden, hadden we alleen maar kunnen hopen. 
Nadat de Vlaamse Handbalvereniging, twee jaar geleden, ‘Fithandbal’ projectmatig tot lev-
en heeft geroepen, zien we deze handbalvorm momenteel reeds in meer dan 20 clubs. De 
reacties van de organiserende clubs, trainers en deelnemers zijn alvast lovend. 
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Peters, Renilde Peters, Anne-Marie Grootaers) en 
enkele andere ex-handballers. Deze mix is enkel en 
alleen maar mogelijk omdat de spelers één gezamen-
lijk doel voor ogen hebben: wekelijks anderhalf uur 
sportief plezier beleven. Het is ook deze factor die er 
voor zorgt dat we niet enkel spelers uit Bilzen aantrek-
ken en dat de activiteiten zich niet beperken tot op het 
handbalveld. Zo zijn we deze winter reeds 
gaan skiën en hebben we ook enkele ker-
stmarkten onveilig gemaakt.

Wat vind je van de lesmap Fithandbal? Ron-
ny Gerets (trainer handbal Bilzen) De lesmap 
Fithandbal is zeer handig in gebruik. Het is daar dat je 
inspiratie kan halen voor de verschillende onderdelen 
van de training (Pulse-Power-Play). Aangezien ik zelf 
uit de handbalwereld kom, beschik ik ook wel over be-
hoorlijk wat trainingsmateriaal, maar toch blijft het nut-
tig om af en toe de lessenbundel er bij te pakken om 
enkele nieuwe spelletjes of oefeningen op te zoeken. 
Ik denk dat met deze bundel zelfs een niet-handballer 
een training kan opstellen en begeleiden.

Hoe heb je fithandbal leren kennen? Inge 
Berden (Speelster HB Sint-Truiden) Via mijn 
dochter ben ik voor het eerst in aanraking gekomen 
met handbal. We speelden op het einde van het 
seizoen ook steeds met de ouders een wedstrijdje 
tegen onze kinderen, wat altijd een leuke bedoening 
was. Toen we vorig jaar een mail ontvingen van de 
club voor een gratis proeftraining Fithandbal, heb ik 
dan ook niet getwijfeld. Ondertussen spelen we nu 
toch al een klein jaar Fithandbal en het bevalt me 
enorm. Je merkt dat het langs de zijkant van het plein 
toch net iets gemakkelijker is. 

Hoe is de sfeer op een Fithandbaltraining? Inge 
Berden (Speelster HB Sint-Truiden) De sfeer is 
zeer luchtig en ontspannen. Er wordt al eens een 
grapje uit gehaald, maar je voelt toch ook dat je een 
inspanning levert. Ik vind het een ideale mix tussen 
conditie, kracht en handbal. Het is ook een zeer leu-
ke groep, met een mix van veteranen en ouders. Dit 
zorgt wel voor een groot niveauverschil, maar door de 
goede aanpak van trainer Daniel Driljeux, kan ieder-
een op zijn eigen niveau trainen. De ouders die mee-

doen aan 
F i thandbal 
zijn nauwer 
betrokken bij 

de club. Je leert andere mensen kennen, van jeugd-
spelers tot senioren en dit creëert een leuk clubge-
voel.

Waarom zou je iemand aanraden om ook met 
Fithandbal te starten? Inge Berden (Speelster 
HB Sint-Truiden) Ik zou Fithandbal vooral aanraden 
omdat het een moment is om je hoofd eens helemaal 
leeg te maken. Je bent een uur heel specifiek met 
sport bezig en achteraf ben je weer helemaal opge-
laden. Het is laagdrempelig, er heerst een zeer leuke 

groepssfeer en de trainingen zijn zo opgebouwd dat 
iedereen kan instappen.

Hoe worden de Fithandbaltornooien georgan-
iseerd? Patrick De Mot (Regio AVB) We trachten 
de organisatie van Fithandbaltornooien zo eenvoud-
ig mogelijk te houden. Elke club kan zich aanme-

lden om een tornooi 
te organiseren en alle 
andere clubs zijn vrij 
om zich in te schrijven 

op deze tornooien (vaak wel met een beperkt aan-
tal inschrijvingsmogelijkheden). Hierdoor kiezen de 
ploegen zelf wanneer en waar ze gaan spelen. Elke 
organisator beslist voorlopig zelf nog over een aantal 
reglementen: grootte van het terrein, aantal spelers 
op een veld… Onderling zijn de ploegen zeer fair. Ze 
zorgen zelf dat het contact beperkt blijft, eventuele 
ex-handballers integreren zich goed tussen de nieu-
welingen en er wordt gekeken naar een min of meer 
gelijk aantal dames op het terrein. Dit zorgt ervoor dat 
elke volwassen persoon met een achtergrond in het 
handbal deze wedstrijden kan leiden. Een specifieke 
scheidsrechter is niet noodzakelijk. Eigenlijk is er bij 
zo’n organisatie maar één ding belangrijk en dat is 
zorgen voor een gezellige derde helft in de cafetaria.

Katrien De Backer

PRAKTISCH
Contactpersoon Fithandbal 

katrien.debacker@handbal.be
Lesmap te verkrijgen bij de VHV 

Fithandbal oprichten:
1. Informeer de VHV over je opstartplannen
2. Zoek een gemotiveerde, enthousiaste trainer
3. Zoek een geschikte locatie (schoolturnzalen zijn 
    ook een mogelijkheid)
4. Maak reclame bij de ouders van reeds handballen
    de kinderen, bestuurders en in de gemeente
5. Maak veel plezier tijdens de trainingen en op 
    extra-sportieve activiteiten

Hou je alvast klaar voor een groot Vlaams Fithand-
baltornooi: oktober 2017

INTERESSANTE FITHANDBALWEETJES
Reeds 21 clubs hebben een aanbod voor fithand-

ballers/veteranen handbal

In oktober 2017 zal er een groot Fithandbalevene-
ment georganiseerd worden

Vanaf seizoen 2017-2018 zal er ondersteuning 
komen voor alle fithandbalploegen: promo-affiches, 

handballen, streethandballen, lesmappen…

mailto:katrien.debacker@handbal.be


Dagur Sigurdsson, de bondscoach van de Duitse 
heren en Thorir Hergeirsson, bondscoach van de 
Noorse dames hebben niet alleen een uitzonder-
lijk palmares, deze twee internationale topcoach-
es in de handbal wereld hebben verschillende 
zaken met elkaar gemeen. Ze vertrouwen beiden 
ook op XPS als hun sport management software. 
"XPS van Sideline Sports helpt ons efficiënter te 
werken bij het voorbereiden van onze trainingen. 
Het is zeer gebruiksvriendelijk, maar tegelijk ook 
zeer compleet", zegt Hergeirsson, die in Rio nog 
een gouden Olympische medaille met zijn team 
ophaalde. Volgens Sigurdsson, afgelopen jaar 
nog Europees kampioen geworden, is XPS on-
misbaar voor de nieuwe generatie handbal train-
ers.

Techniek en software deden al lang geleden hun 
intrede als hulpmiddel voor coaches en teams. 
Beide coaches werken dan ook al jaren lang met 
XPS van Sideline Sports, dat ongeveer 18 jaar 
geleden in IJsland ontstond toen een coach nood 
had aan wat meer structuur in zijn werk. "Ik werk 
al meer dan 15 jaar samen met Sideline Sports, 
destijds een kleine start-up en tegenwoordig wel-
licht marktleider wereldwijd", zegt Dagur Sigurds-
son. "Zij zijn steeds aan zichzelf blijven werken 
en ik ben blij dat ik er vanaf het begin bij mocht 
zijn. Ze kennen de wereld van een sportcoach 
van binnen uit. Het zijn geen software jongens 
die je iets willen verkopen, iedereen bij Sideline 
Sports is een sporter of coach met een hart voor 
hun sport."

Een van de stichters, Agust Thorkelsson, CEO 
van Sideline Sports, is zeer trots dat ze over de 
afgelopen 18 jaren talloze coaches en sport-
ers in de hele wereld geholpen hebben met het 
waarmaken van hun dromen en ambities. Van 
kleine amateur clubjes over top teams in de grote 
professionele competities (NBA, NFL, Premier 
League,...) tot wereld- en Olympische kampi-
oenen in diverse sporten. Ook clubs en sport-
bonden werden ondertussen klant en gebruiken 
XPS net als teams voor het uittekenen van train-
ingsoefeningen met Playbook, het plannen van 
individuele en team schema's, het in kaart bren-
gen van testen en tactische video analyses bv...

Ernst Baart is de country manager voor België 
en Nederland en heeft zijn roots 
in de hockeysport. "Coaches ze-

ggen me dat ze tijdens het seizoen bijna iedere 
dag met XPS aan de slag zijn", vertelt Baart. 
"Maar ieder gebruikt het op zijn manier. Sommige 
coaches zijn het meeste bezig met Playbook, 
een onderdeel van XPS waarmee de trainer zijn 
oefeningen of plays snel visueel kan voorstellen 
met tekeningen of animaties. Andere coaches zijn 
dan weer het meeste van de tijd bezig met hun 
video analyses en weer andere met het in kaart 
brengen van de relevante test resultaten in func-
tie van de geleverde trainingsarbeid. Waar XPS 
uniek in is, is dat wij geen concept of methode 
opdringen. Iedere sport, ieder team, iedere coach 
heeft zijn eigenheid en opgebouwde know how. 
XPS komt dus juist niet met standaard jaarplan-
nen en trainingschema's. Wel biedt XPS iedere 
coach de houvast en structuur om zijn eigen visie 
in kaart te brengen en te delen."

Zoals met iedere software zijn er altijd mensen 
die er het maximale uit willen halen en andere 
die slechts enkele facetten ervan willen gebruik-
en zonder hun doorheen de jaren opgebouwde 
routine al te veel in vraag te willen stellen. XPS 
wordt dan ook gebruikt doorheen de hele wereld 
door zowel amateur coaches die met hun eigen 
club of ploeg aan de slag zijn en door de profes-
sionele topcoaches die zich laten omringen door 
de grootste specialisten en voor beide heeft XPS, 
telkens op hun eigen manier, een toegevoegde 
waarde. Aan iedereen, hoe je er ook mee aan de 
slag wil is het advies van XPS dan ook steeds om 
er eenvoudig mee te starten. Op enkele minuten 
tijd is je eerste training samengesteld, ingepland 
en ben je begonnen met het meten van de ge-
leverde inspanningen. Als je er dan eenmaal mee 
vertrouwd bent, zien we dat de trainers en clubs 
er steeds meer instoppen en uithalen. Het sys-
teem, jouw systeem, groeit met je mee...

XPS is geschikt voor elke sport, op elk niveau... 
maar excelleert voor teamsporten en onder an-
dere onze video analyse oplossing is interna-
tionaal in de handbal wereld wellicht het meest 
gebruikte software pakket. Vanaf €115 kan je er 
als coach al mee aan de slag met je team, maar 
natuurlijk kan je ook eerst gratis even testen.

Wij nodigen je graag uit om eens kennis te komen 
maken, geheel vrijblijvend natuurlijk via www.xp-
strainer.be/handbal 

XPS ONDERSTEUNT COACHES

www.xpstrainer.be/handbal

XPS is dé keuze van de beste
handbal coaches in de wereld!

Plan, organiseer & analyseer je trainingen.

www.xpstrainer.be/handbal

XPS is dé keuze van de beste
handbal coaches in de wereld!

Plan, organiseer & analyseer je trainingen.
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www.xpstrainer.be/handbal

XPS is dé keuze van de beste
handbal coaches in de wereld!

Plan, organiseer & analyseer je trainingen.

http://www.xpstrainer.be/handbal


De familienaam Väth klinkt niet dadelijk 
West-Vlaams…
Walter Väth: “Klopt. Die komt uit Duitsland. Ik 
ben zelf eigenlijk nog steeds Duitser van na-
tionaliteit.”

Vandaar allicht een hoge belangstelling voor het 
handbal. Ooit zelf gespeeld?
“In Duitsland is voetbal ook nog altijd sport num-
mer één, maar dan komt inderdaad handbal. Ik 
heb alle jeugdreeksen doorlopen bij een lan-
delijke club uit de buurt van Frankfurt. De lief-
de bracht me echter naar West-Vlaanderen en 
daar heb ik een tijdje gespeeld. Eerst als spe-
ler bij Meulebeke, nadien als speler-trainer bij 
dezelfde club, waarna Izegem me kwam halen 
als speler. Ik heb van mijn 22ste tot mijn 30ste 
in België gespeeld, maar dan kreeg de familie 
voorrang. Eigenlijk ben ik sindsdien amper nog 
naar het handbal gaan kijken. Misschien een 
beetje eigenaardig. Tja, in West-Vlaanderen 
heb je niet elke week een topmatch.”

Hoe ben je dan terug bij het handbal ger-
aakt?
“Ik ben familie van Filip Soetaert en het kwam 
zo twee jaar geleden ter sprake dat er eigenlijk 
te weinig clubs waren in onze provincie. Op de 
handballandkaart is West-Vlaanderen een beet-
je een zwarte vlek. Buiten Izegem en Kortrijk, 
heb je nog een drietal clubs op lager niveau en 
dat is het. En dus besloot ik er me achter te zet-
ten om in Tielt een club uit de grond te stampen. 
Ik had echter geen ervaring met het leiden van 
een jeugdploeg en dus ben ik de initiatorcursus 
gaan volgen. Ik was de oudste man die ooit zu-
lke cursus gevolgd had. Mocht ik daar twintig 
jaar eerder mee begonnen zijn, dan ging ik ook 
nog wel voor het diploma als B-trainer, maar ik 
denk dat ik daarvoor nu toch een beetje te oud 

ben (lacht).”

HC Tielt is een satellietclub. Wordt er met 
andere clubs samengewerkt?
“Ze noemen ons satellietclub, maar eigenlijk 
werken we volkomen zelfstandig. We hebben 
ook maar één ploegje tot dusverre: de J12-
ploeg, waarmee we in ons tweede jaar toch 
kampioen van West-Vlaanderen werden, wat 
het ook mag voorstellen. Want het wordt beslist 
andere koek in de nacompetitie tegen de ploe-
gen uit Oost-Vlaanderen.”

Zie je de club nog verder groeien? 
“Door initiatielessen en bezoeken aan scholen 
trachten we volgend seizoen aan toernooien 
te kunnen deelnemen met een groepje J10. 
We hebben al een viertal spelertjes van die 
leeftijdscategorie, maar het is niet gemakkelijk 
om nieuwkomers bij te krijgen. Er zijn immers 
zo veel mogelijkheden voor de jongeren: muz-
iekschool, voetbal, jeugdbeweging… Maar we 
moeten geleidelijk aan groeien. Dat is ook zo 
met het bestuur. Een secretaris hebben we al 
gevonden, mijn vrouw is penningmeester en 
ikzelf ben dus voorzitter-trainer. Er komen ech-
ter stilaan ook ouders, die al eens een hand-
je willen helpen. We vormen immers een toffe 
groep van dertien spelende leden bij de J12. Al 
een redelijke luxe als je ook al over ‘invallers’ 
kan beschikken.”

Hoe moet het verder met dat ploegje?
“Het is onze eerste bedoeling om volgend jaar 
mee te doen met de J14, om dan in het volgen-
de jaar behoorlijk mee te draaien. De uitslagen 
op zich zijn niet zo belangrijk, maar wij willen er 
steeds betere handballers van maken. Je hebt 
natuurlijk ook niet op commando een supertal-
ent, maar ik denk toch dat we behoorlijk wat tal-
entjes in onze groep tellen. Het ultieme doel is 
natuurlijk een ploeg te hebben bij de seniores.”

HC TIELT, nieuwkomer aan het 
West-Vlaamse handbalfirmament

Walter Väth (61): “Ik was de oudste op de initiatorcursus”
Met terechte trots wordt in het Vlaamse handbal gekeken naar traditieclubs als 

Initia Hasselt, Tongeren, Sasja, Bocholt, Neerpelt, maar misschien verdient een 
behoorlijk nieuw clubje als HC Tielt in West-Vlaanderen wel minstens even veel 
respect. Begin er maar aan. Pas twee jaar geleden opgestart, bezit dit ploegje 
achttien aangesloten leden, maar het speelde in de West-Vlaamse reeks bij J12 
toch al kampioen. En de ambities liggen uiteraard hoger op nog langere termijn 

en dat alles dankzij het werk van één man: Walter Väth, een fenomeen als trainer 
en clubman.
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Je hebt nu een gemengde ploeg met jon-
gens en meisjes?
“Ja, voorlopig nog wel. Ik weet ook wel dat 
daarin mettertijd verandering moet komen, want 
het verschil tussen jongens en meisjes wordt 
steeds groter. Al moet ik erkennen dat ze alle-
maal even hard vechten voor de bal tijdens de 
matchen. Meer zelfs dan op training. Heel leuk 
om dit mee te maken.”

Heb je te maken met concurrentie van an-
dere ploegen?
“Neen. Op dat gebied zitten we goed in Tielt. En 
mochten ze ooit toch bij een andere club gaan 
spelen, dan kunnen wij er trots op zijn dat ze 
bij ons zijn opgeleid. En vroeg of laat komen ze 
dan misschien toch nog terug.”

Was er in Tielt vroeger ook geen hand-
balclub?
“Absoluut. Maar dat moet zo’n dertig jaar ge-
leden zijn. De voorzitter is dan weggevallen, 
spelers trokken naar Roeselare of Wevelgem 
en zo is de club ontbonden. Al kom ik af en toe 

nog wel ex-spelers tegen die zich zouden willen 
inzetten, maar de meeste kandidaten zitten nog 
met een job.”

Kan jij werk en sporten combineren?
“Ik ben met brugpensioen. Eerlijk gezegd, mo-
cht dat niet zo zijn, dan zou dat ook niet lukken 
om daar bijna elke dag mee bezig te zijn.”

Je doet dit duidelijk nog heel graag en 
met veel enthousiasme…
“Ja, anders zou ik er ook niet aan begonnen 
zijn. Maar het was en is een heuse uitdaging, 
want we zitten hier echt wel met een heel ac-
tieve groep. Ik mag dan wel twee kinderen en 
zeven kleinkinderen tellen, ik had nooit gedacht 
dat ik nog een groep jongeren zou kunnen lei-
den. Maar blijkbaar bezit ik toch enkele verbor-
gen talenten. (lacht)”

(mc)
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let’s 
meet!

E L E W I J T

C E N T E R

URBH - KBHB


