
Sam langer in Kazan, Tomas naar Modena 
Nogal wat interessant transfernieuws de laatste dagen. Red Dragon Sam Deroo 
blijft – net als de Amerikaan Micah Christenson – één jaar langer bij Zenit 
Kazan tot eind van de competitie 2023-24. 

Tomas Rousseaux ruilde het Poolse Katovice, waar hij nog amper aan de bak 
kwam, voor het Italiaanse Modena. 

En de Belgische coach Vesco Ivanovic, die het seizoen startte bij Novi Sad, 
wordt voortaan trainer-coach bij de Egyptische topploeg Al Ahly. 

Goed nieuws ook in Italië voor Wout D’Heer die,  bij afwezigheid van 
middenman Lisinac zijn kans greep bij Trentino. Vijf punten in de Europese 
Champions League tegen Kedziercyn en ook heel de match in de basis tegen 
Monza, goed voor 3-0 winst en 5 punten aan 50% voor Wout die 2 blocks liet 
noteren. Bij Padova moest Mathijs Desmet zich beperken tot enkele korte 
invalbeurten en zijn ploeg verloor met 3-2 bij Siena. 

In Rusland vergroten Sam Deroo en Kazan hun voorsprong in het klassement 
dankzij een 0-3 zege bij Minsk, terwijl concurrent Sint-Petersburg met 3-2 
verloor bij Novosibirsk. 

In Denemarken moest Nordenskov van coach Dries Hoeyberghs haar 
leidersplaats afstaan na 2-3 verlies tegen Vestjaelland. Marienlyst komt aan de 
leiding en het is tegen deze ploeg dat Nordenskov volgend weekeinde de halve 
finale van de beker speelt. Andere halve finale: Vestjaelland tegen Gentofte. 

In Polen gisterenavond winst voor Project Warschau (Igor Grobelny 4p – 100%) 
dat met 0-3 won van staartploeg Radom. Verrassende winst voor Katovice 
(zonder Rousseaux, zie hoger) tegen Zawiercie: 3-0. 

Bram Van den Dries (10p – 40% - 1 block – 1 ace) won in Griekenland met 
PAOK Saloniki een propagandamatch met 0-3 bij Kifissia. Ook Kevin Klinkenberg 
(7p – 55% - 80% receptie !) won met Foinikas met 0-3 bij Polichnis. 

In Nederland 3-0 zege van Orion (Liam McCluskey) tegen Reco. 

In Frankrijk verloor Montpellier (met Marin Dukic 7p – 43% - 43% receptie) in 
eigen zaal met 2-3 tegen Nantes. 



Ilka wint strijd om tweede plaats tegen Nathalie 
In Japan blijft Lise Van Hecke het uitstekend doen. Tegen Ageo Medics verloor 
haar team Hisamitsu Springs eerst met 1-3 (Lise 17 punten), maar een dag later 
werd het 3-0 winst tegen dezelfde ploeg (Lise 19). En tegen de Red Rockets 
werd het een dubbele winst: 2-3 (Lise 23/44 – 52%) en 1-3 (Lise 18p – 45%). 

In Roemenië stonden twee Belgische speelsters tegenover mekaar in de strijd 
om de tweede plaats in het klassement na het ongenaakbare Alba Blay. Ilka 
Van de Vyver werd tot beste serveerster uitverkozen en bracht haar ploeg 
Targoviste naar een 0-3 winst tegen Dinamo Boekarest, waarbij Nathalie 
Lemmens 4 punten scoorde (36% en 33% in receptie). Eerder won Dinamo wel 
met 1-3 tegen FC Arges en in die match scoorde Lemmens 11p (56% - 3 blocks). 

In Polen dreigt Legionowo zich terug te trekken uit de competitie wegens haar 
precaire toestand. Zondag speelde GB Lodz nog tegen Bielsko Biala, verloor 
met 1-3 en Dominika Sobolska scoorde 5 punten (42%) en stond constant in de 
basis. Dinsdag speelt ze reeds Europees bij VDK Gent. 

In Italië won Conegliano de beker na 3-0 winst tegen Milano voor 7800 
toeschouwers en de Zweedse Haak opnieuw topscorer met 23 punten. Sinds 4 
februari 2019 won Conegliano alle mogelijke trofeeën in Italië: titel, beker en 
Supercup. In de kwartfinale won Novara (Karakurt 27) met 3-1 van Chieri (Kaja 
Grobelna 19p). 

In Frankrijk verloor Mulhouse (zonder Hélène Rousseaux, mét Silke Van 
Avermaet 10p – 32%) met 3-1 bij Paris St.-Cloud. Leider Nantes (met twee korte 
invalbeurten voor Dominika Strumilo) liet met 2-3 een puntje liggen bij Nancy. 

Coach Vital Heynen zag in Turkije de zegereeks van Nilufer gestuit door leider 
Eczacibasi: 0-3. In het beurtrolsysteem en met het verbod meer dan drie 
buitenlandse speelsters op te stellen, kwam Laura Heyrman in deze match niet 
op het terrein. 

Ongelooflijke zege van Markopoulo (Lara Nagels 2p) in Griekenland, dat met 0-
3 ging winnen bij Zirinios met 12-25, 8-25 en 8-25! 

In Duitsland gemakkelijke 3-0 zege van Wiesbaden (Jodie Guilliams 5p – 11%, 1 
block). Verlies van Amber De Tant (60% receptie) met Straubing (0-3 tegen 
Stuttgart). 

Samenstelling: Marcel Coppens 


