
Stuntwerk van Kevin en Sam 
Enkele knappe resultaten van de Belgische spelers in het buitenland. 

In Rusland ging Zenit Kazan (met Sam Deroo) de topper winnen bij Sint-
Petersburg (22-25, 24-26, 19-25), meteen de derde nederlaag op rij voor deze 
laatste ploeg. Kazan heeft nu een voorsprong van zes punten op de naaste 
concurrenten. 

In Griekenland zorgde Foinikas, met een uitstekende Kevin Klinkenberg, die in 
elke set goed was voor een beslissende ace (10p – 60%), voor de grote 
verrassing door het tweede geklasseerde Panathinaikos geen set te gunnen. 
Dat speelt dan weer in de kaart van PAOK Saloniki (met een eveneens 
schitterende Bram Van den Dries, goed voor 16p – 50% - 3 aces en 2 blocks), 
dat OFI met zware 3-0 cijfers huiswaarts stuurde: 13, 12 en 11 tegenpunten. 

Net geen bekerfinale in Denemarken voor Dries Hoeyberghs en zijn 
Nordenskov, dat in de tiebreak van de halve finale slechts bij 24-26 moest 
zwichten voor de latere bekerwinnaar Marienlist-Fortuna. Nordenskov won wel 
brons in de troosting tegen Gentofte: 3-1. Bij de vrouwen won Holte met 3-0 de 
finale tegen Bröndby. Nog noteren dat Dries volgende week met zijn ploeg 
speelt tegen Amager 1, met ex-Antwerptopper Mads Ditlevsen als manager. 
Die speelt trouwens zelf ook nog mee in de tweede ploeg van Amager. 

Een onverwachte 3-1 winst in Polen van Project Warschau, dat Kedzierzyn 
puntenloos achter liet. Igor Grobelny mocht drie keer kort invallen, maar 
scoorde niet. Nog zeggen dat de veelvuldig gelauwerde Italiaan Andrea Gardini 
voortaan Belchatov traint. 

Onze landgenoot-coach Ivanovic speelt met Al Ahly (Egypte) de bekerfinale na 
een 3-0 zege tegen Al-Hilal. 

In Nederland hebben ze een nieuwe bondscoach voor het beachvolley: de 46-
jarige in Nederland wonende Australiër Victor Anfiloff, die voordien Nederlands 
coach in het… badminton was. Orion (McCluskey) won met 3-0 tegen Simplex 
Barneveld en schuift daarmee op naar de vierde plaats. 

In Frankrijk verloor leider Tours met 3-1 bij Sète en ging Montpellier (zonder 
Marin Dukic) met 1-3 winnen op Cambrai. Op 21/02 krijgen we daar volgende 
kwartfinales: St.-Nazaire – Narbonne, Nice – Ajaccio, Montpellier – Tours en 
Sète – Poitiers. Halve finales op 28/02. Finale op 1 april. 



Kaja Grobelna dicht bij onverwachte zege 
Het is in het vrouwenvolley niet overal goud dat blinkt. Dat mochten enkele 
topspeelsters de voorbije maanden ondervinden en het houdt nog niet op. 
Nadat in Polen het forfait werd uitgesproken van eersteklasser Legionowo, 
volgde het voorbije weekeinde de opgave van de Duitse topploeg Straubing. Dat 
maakt meteen dat libero Amber De Tant naar een andere ploeg mag uitkijken. 

Toch nog goed nieuws uit Italië, waar Kaja Grobelna (17p, 28%) na twee sets 
begon te dromen van een stunt tegen monument Conegliano. Maar ze konden 
het hoge niveau niet handhaven, ook al omdat aan de overzijde ene Isabelle 
Haak stond, die met 30 punten (49%) mvp werd en de tiebreakzege forceerde. 
Nog een Belgisch duel tussen Firenze en Macerata, bij wie Freya Aelbrecht aan 
4 punten (50%) geraakte, onvoldoende om Britt Herbots (16p – 33% - 3 blocks) 
en Celine Van Gestel (7p – 43%) te verrassen. 

Lise Van Hecke blijft het in Japan voortreffelijk doen bij Hisamitsu Springs. Met 
19 punten (41%) zorgde ze mee voor 3-1 tegen Denso. 

In Roemenië werd Ilka Van de Vyver (4p – 75%) uitgeroepen tot tweede beste 
serveerster van de voorbije competitiedag. Ze won met Targoviste met 3-0 
duidelijk van Arges. In de derby tegen Rapid Boekarest kwam Dinamo (Nathalie 
Lemmens 3p – 29%) er amper bij te pas en het verloor met 3-0. Lugoj, de 
tegenstander van Asterix Avo Beveren deze woensdag, won met zware 3-0 
cijfers van Cluj. 

In Polen moest GB Lodz, deze week tegenstander van VDK Gent, niet spelen. 

In Turkije opnieuw een nederlaag voor Vital Heynen met Nilüfer: 3-1 bij Yollari. 

Nederlaag voor Markopoulo in Griekenland, waar de 4 punten van Lara Nagels 
niet volstonden om een 3-0 nederlaag bij Aris Saloniki te ontwijken. 

In Frankrijk een 1-3 zege van Mulhouse (Hélène Rousseaux, goed voor 
anderhalve set en 5 punten (27%); Silke Van Avermaet 6 punten (36% en 50% 
receptie) bij Cannes. Leider Nantes, bij wie Dominika Strumilo niet tot spelen 
kwam, won met 3-0 probleemloos van St.-Raphaël. 

In Duitsland een opgemerkte 1-3 overwinning van Wiesbaden (Jodie Guilliams 
10p – 19%) bij Dresden. 

Samenstelling: Marcel Coppens 


