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“Het zou fijn zijn nog iets voor de
jeugd te kunnen betekenen”

Sportieve gevolgen
“Wat het sportieve betreft, lagen de ambities voor dit seizoen
niet al te hoog”, zegt Blaasveldvoorzitter Guy De Boeck. “Het is
niet dat we kansen op promotie
door de vingers zien glippen. Al
zou onze trainer van de eerste
mannenploeg graag nog wat trainen in maart-april om nog iets
gedaan te hebben. We gaan ook
stilaan iedereen contacteren
met de vraag of ze er volgend seizoen nog wel aan willen beginnen. Misschien zijn er wel enkelen die ontdekt hebben dat er in
een weekend nog wat anders dan
volleybal bestaat en het voor bekeken houden.”
Ook bij FH Nijlen kijkt secretaris Gerry Leemans al wat bezorgd richting volgend seizoen.
“De ambities van dit seizoen
worden noodgedwongen verschoven naar volgend jaar, maar
blijven de spelers? Wat doen de
trainers ? Kan je nieuwe spelers
laten meetrainen met het oog op
volgend seizoen? Allemaal onbekenden die het moeilijk maken
om ploegen samen te stellen.”
Iets waar Koen Vandeberg zich
bij Heist Dames niet meteen zorgen over moet maken. “Ik vermoed dat alle speelsters wel zullen blijven. We hebben een vrij
jong team. In dat opzicht is het
jammer dat die speelsters dit
seizoen bijna niets meer kunnen
meepakken. Iedere wedstrijd
meer zou er één gewonnen zijn,
maar alle begrip voor deze beslissing die we wel hebben zien
aankomen”, weet Koen Vandeberg, die nu snel wil schakelen
naar beachvolleybal.
Guy Valkenborg, voorzitter van
Mendo Booischot, is niet meteen
verrast. “Al is het wel jammer.
Met Mendo hebben we ieder seizoen de ambitie om op elk niveau mee te doen voor de prijzen. Maar het is nu veel belangrijker dat we er met zijn allen
proberen voor te zorgen dat we

VELDRIJDEN
U23
GIANNI SIEBENS (22) reed, in tegenstelling tot wat hij al twee weken
geleden in onze krant zei, zaterdag in
Hamme zijn laatste wedstrijd. “Ik ben
sinds 4 januari op zelfstandige basis
aan de slag in de industriële bakkerij
van mijn vader en dat valt zwaarder
uit dan verwacht”, verklaart hij. (lce)
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Bij RC MECHELEN verlengde Jerko Gulix zijn contract met één jaar. De
20-jarige verdediger kwam in oktober
naar Racing na 12 jaar Anderlecht. (gf)

Mechelse clubs
reageren wel vol
begrip op beslissing
om competitie stop
te zetten
Het zat er al een tijdje aan
te komen en wat heel wat
clubs ook verwacht hadden, werd zondagochtend
door de Raad van Bestuur
van de Volleybalbond ook
bevestigd: het seizoen voor
volwassenen op nationaal buiten de liga - en promoniveau wordt definitief afgesloten. Wat de jeugd betreft, hoopt men nog iets te
kunnen aanbieden. We
polsten bij enkele clubs uit
de regio wat de verschillende gevolgen van deze
beslissing zijn.

Vanavond (20.00u) gaat SINT-KATELIJNE-WAVER thuis tegen Liège Panthers op zoek naar een achtste
zege op rij. Een halfuur later zoekt
KANGOEROES op dat moment bij
Sparta Laarne naar bevestiging van de
zege tegen Lummen. (cpm)

Briana Wouters van de Heistse Zwemclub Arduas (HZA) won in de Wezenberg in Antwerpen op de 50m vrije
slag de B-finale. Op de 50m rugslag
werd ze in de B-finale vierde. Seppe
Wyns (Shark) uit Itegem zwom op de
5000m vrije slag naar de derde plaats.

Jan Vanvenckenray, coach van Mendo
Booischot, zag de bui blijkbaar al
hangen: geen competitievolleybal
meer dit seizoen.

volgend seizoen opnieuw een
normaal seizoen kunnen draaien. In die optiek is het belangrijk
dat we de vrijwilligers, waar heel
wat teams toch op draaien, aan
de club kunnen blijven binden.
Misschien is dat wel de belangrijkste factor om ook het komende seizoen sportief op het niveau
te blijven dat we al jaren gewoon
zijn.”
Ook Stef Maes, voorzitter van
Mavoc Mechelen, was helemaal
niet verrast. “De onzekerheid
over het al dan niet kunnen starten, was wel groot. Nu hebben
we tenminste duidelijkheid. Wat
mij betreft is dit de enig juiste
beslissing. In ieder geval beter
dan proberen het seizoen af te
werken. De ambitie om er voluit
voor te gaan, ebde toch wel langzaam weg. Er was toch niets
meer te winnen of te verliezen.
We kunnen nu beter de blok er
op leggen zodat we misschien,
als de cijfers het toelaten, ergens
in mei of in juni rustig kunnen
beginnen om spelers en speelsters voor te bereiden op volgend seizoen.” Een seizoen waar
men bij Mavoc nu al weet dat er
aan de teams weinig of niets zal
veranderen. “Niemand wil zo
stoppen, ook de trainers niet.
Dat maakt het leggen van de puzzel naar volgend seizoen toe al
wel een beetje makkelijker.”

Financiële gevolgen
“Beter stoppen dan spelen met
een kantine die niet of op halve
kracht draait. Met de kosten van
verplaatsingen en scheidsrechters zou dat pijn doen”, zegt Guy
De Boeck van Blaasveld, die voor
dit seizoen niet direct problemen ziet. “De gemeente heeft de
subsidies serieus verhoogd en
aangezien we amper vaste kosten hebben, zal ons dat wel lukken.”
“Financieel hebben we niet
echt te lijden onder deze beslis-

sing”, zegt ook Koen Vandeberg
van Heist Dames. “We moeten
mogelijk nog met de ouders verder afstemmen wat we met de
betaalde lidgelden zullen doen.
Maar dat komt wel in orde.”
Een ander verhaal horen we bij
Guy Valkenborg van Mendo.
“Deze beslissing raakt ons absoluut. Naast de lidgelden hebben
we dit seizoen amper of geen inkomsten kunnen genereren. De
activiteiten om geld in het laatje
te brengen, zijn bijna allemaal
weggevallen. Ik vermoed dat er
toch wel wat clubs, en ook wij in
Booischot, moeite zullen hebben
om de eindjes aan elkaar te blijven knopen. We moeten ook
zonder wedstrijden blijven betalen voor de uitbating van de kantine. Verder zijn er de financiële
verplichtingen aan de gemeente,
de volleybalbond en is er het feit
dat sponsors dit seizoen weinig
tot geen return hebben gehad. Ik
hoop dat we de komende weken
met alle partijen om de tafel
kunnen zitten en er begrip is
voor de moeilijke situatie waarin
veel clubs zich bevinden.”
“Het financiële probleem zal
vooral volgend jaar tot uiting komen”, zegt Gerry Leemans van
FH Nijlen. “Stap dan maar eens
naar een sponsor die dit jaar amper return had. En wat gaat de
bond doen? Gaan ze de dit seizoen betaalde gelden volgend
jaar compenseren? Hoe gaan
clubs creatief kunnen omgaan
met de betaalde lidgelden?”
Ook bij Mavoc is het centjes tellen. “We hebben nu minder kosten, maar ook mogelijke activiteiten vallen weg. En hoe moeten we omgaan met de
ontvangen lidgelden? We hopen
in mei en juni opnieuw te kunnen trainen, zodat de leden toch
nog iets hebben gekregen voor
dat geld. Maar we zullen dat toch
goed moeten kaderen en bespreken met het oog op volgend seizoen en een correcte verrekening maken.”

(gf)
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Gevolgen voor de jeugd
Bij Mendo wil voorzitter Guy
Valkenborg de jeugdwerking zo
snel mogelijk opstarten. “We
hebben hier al jaren de gewoonte
talentvolle jongeren de nodige
kansen in de nationale reeksen
te geven. Die hebben ze nu niet
gekregen. Dat is een seizoen dat
ze kwijt zijn. Onze belangrijkste
taak zal zijn die jongeren gemotiveerd te houden zonder dat ze
ook maar enig uitzicht hebben
op het spelen van wedstrijden.
Een hele uitdaging. We hopen
het beachvolleybal vroeger te
kunnen laten starten zodat ze
daar de nodige energie kwijt
kunnen en het jaar niet volledig
verloren is.”
“Het is eigenlijk een verloren
jaar voor iedereen”, zegt Stef
Maes van Mavoc. “Daarom zou
het een beetje soelaas brengen
mochten we de jeugd nog enkele
maanden aan het volleyballen
krijgen. Zeker wat de sociale
contacten betreft, is dat echt wel
noodzakelijk bij de jeugd, die
door deze crisis al niet de mogelijkheid had door te stromen bij
senioresploegen.”
Guy De Boeck (Blaasveld): “Bij
ons zijn er niet al te veel jeugdspelers die kansen op doorstroming hebben gemist. Al zou het
wel fijn zijn om dit seizoen nog
iets met en voor de jeugd te kunnen betekenen. Een heropstart
van die competitie zie ik met de
huidige gang van zaken en de opkomende Britse variant niet
meteen zitten. Dat wordt toch
weer een maat voor niets.”
“Zo snel mogelijk de jeugd buiten aan het volleyballen krijgen.
Als het tenminste van de overheid wordt toegelaten”, beaamt
Koen Vandeberg van Heist Dames.
“En misschien met teams uit de
omgeving nog wat wedstrijden
spelen”, vult Gerry Leemans van
FH Nijlen aan. “Als het natuurlijk toegelaten wordt.”

Phantoms Boom ontvangt
kampioen Castors Braine:
“Vertrouwen tanken voor
volgende opdrachten”
De vrouwen van Phantoms
Boom krijgen vanavond in de
Braxhall om 20.30u het bezoek van kampioen en leider
Castors Braine. Na de uitschakeling in de FIBA EuroCup vorige week wordt dit
opnieuw een zware opgave.
Nadat Phantoms pas zaterdagavond uit Frankrijk was teruggekeerd, wacht de Boomse vrouwen
vanavond alweer een competitieopdracht. De korte voorbereiding
stond dan ook nog volledig in het
teken van de covidtests. De jonge
speelsters van Sven Van Camp
moeten hopen dat ze negatief
blijven, want de groep kampt met
blessures. “Het zijn hectische tijden”, zegt Van Camp. “Wij zijn
vooral blij dat we op het hoogste
niveau kunnen blijven basketten,
want veel jonge mensen in de
jeugdreeksen en bij de amateurs
staan langs de kant. Ik hou mijn
hart vast voor komende zomer en
hoop dat de Europese kampioenschappen voor de jeugd niet worden afgelast. Dat zou een enorme
beperking zijn op de evolutie van
onze talenten.”
Met amper één zege op zes matchen heeft Phantoms Boom zijn
competitiestart dit seizoen gemist. Jolien Goyvaerts en co. kregen wel vooral de topclubs als tegenstrever voorgeschoteld. Ook
vanavond is dat met het ongeslagen (acht op acht) Castors Braine
het geval. “We gaan op zoek naar
een goede prestatie, zodat we vertrouwen kunnen tanken met het
oog op de belangrijke verplaatsingen in februari naar Waregem
en Sparta Laarne en de thuismatchen tegen Kortrijk en Kangoeroes Mechelen. In die wedstrijden hopen we een stap voorwaarts te zetten in het
klassement.” (cpm)

