
Marin Dukic, nieuwe Belgische belofte 
De naam Dukic zegt sommige volleyvolgers misschien wel iets. 

Je had Dario Duric, de tot Belg genationaliseerde Bosniër, die in het volley aan 
zijn trekken kwam bij o.a. Roeselare, Lennik, Zellik, Antwerpen en Averbode. Hij 
werd zowel in België als in Frankrijk landskampioen. 

Intussen komt echter zijn zoon Marin op de proppen. Hij is 22 jaar, Belg en was 
twee jaren in Frankrijk de ploegmaat van Jelle Ribbens bij Nice. Niet echt 
opvallend en meer op de bank dan op het terrein. Dit seizoen stapte hij over 
naar Montpellier. Aanvankelijk ook niet steeds in de ploeg, maar de laatste 
weken brak hij pas echt door als opposite. Hij verbaasde vriend en 
tegenstander door in de CEV Cup tegen het Italiaanse Piacenza niet minder dan 
24 punten te scoren. En het voorbije weekeinde ging hij op zijn elan verder 
door tegen Sète 16 punten te scoren (36%), goed voor 50% in receptie, goed 
voor een 3-1 zege. Een nieuwe Belgische belofte? 

Ook een sterke prestatie van Wout D’Heer in Italië, waar hij nagenoeg de ganse 
wedstrijd in de basisploeg stond en bij de afwezigheid van Lisinac goed was 
voor 8 punten aan liefst 83%. Daarmee zorgde hij er mee voor dat Trentino 
zowaar een puntje afsnoepte van leider Perugia. 

Padova (met 4 invalbeurten voor Mathijs Desmet, goed voor 2 punten aan 
50%) verloor wel met 2-3 tegen Verona. Tomas Rousseaux moest zich bij 
Modena tevreden stellen met twee korte invalbeurten en scoorde niet, hoewel 
zijn ploeg met 3-1 won van Taranto. In de A2 won Lagonegro met 3-0 tegen 
Grottazollina zonder de geblesseerde François Lecat in de ploeg. 

In Rusland bleven Sam Deroo en Kazan aan de leiding na een 1-3 zege Dinamo-
Lo. 

In Nederland won Orion (Liam McCluskey) met 1-3 bij Sliedrecht. 

Verrassing in Polen, waar Jastrzewski na één set Toniutti als spelverdeler 
verving door Tervaportti (ex-Roeselare), maar dat mocht niet baten om Project 
Warschau met 1-3 te zien winnen, bij wie Igor Grobelny amper aan spelen toe 
kwam. 

Winst voor Bram Van den Dries in Griekenland, waar zijn ploeg PAOK Saloniki 
met 3-0  won tegen Skydras. Bram scoorde 12 punten (64%) met o.a. 2 blocks. 



Foinikas Syros (Kevin Klinkenberg 4p. aan 25% en 1 ace) verloor redelijk 
smadelijk met 3-0 bij het lager geklasseerde Kifissias.  

De bijna-stunt van Lara Nagels  
In Griekenland is leider PAOK Saloniki op het nippertje ontsnapt aan een 
nederlaag bij Markopoulou. Kijk maar naar de cijfers: 25-23, 26-28, 25-23, 25-
27 en 14-16. Pech dus voor Lara Nagels, zelf goed voor 8 punten na vier blocks 
en drie aces. 

In Frankrijk werd leider Nantes (2p. voor Dominika Strumilo aan 50%) wel 
verslagen door Mulhouse, bij wie Hélène Rousseaux (15p – 54%) en Silke Van 
Avermaet (12p – 41%) duchtig hun steentje bijdroegen. Dat hadden ze eerder 
ook al gedaan in de Champions League-wedstrijd tegen Vasas Boedapest (3-1). 

In Roemenië blijft Targoviste het sinds de komst van Ilka Van de Vyver 
uitstekend doen: 3-0 tegen Plovdiv in de Champions League en 3-0 tegen Cluj 
(15,17,16 tegenpunten) met 4 punten voor Ilka dankzij drie aces en één block. 
Ook winst voor Nathalie Lemmens (12p – 50% - 4 blocks), die met Dinamo 
Boekarest met 3-1 won van Voluntari. 

Geen wedstrijden in Turkije na de zware aardbeving. 

In Italië wonnen Britt Herbots (16p – 41%) en Celine Van Gestel (8p – 44%) met 
Firenze het duel tegen Chieri (Kaja Grobelna 8p – 27%) met 3-0. Het was de 
vierde zege op rij voor Firenze. Macerata (Freya Aelbrecht 3p – 25%) verloor 
met 0-3 tegen VV Milano (zonder Pauline Martin). 

Een dubbele zege in Japan voor Hisamitsu Springs tegen Denso: 3-1 en 3-0. Lise 
Van Hecke scoorde respectievelijk 21 en 18 punten. 

In Polen winst voor Dominika Sobolska (5p – 44%) in GB Lodz – Opole (3-1). 

In Denemarken ging Dries Hoeyberghs met Nordenskov met 1-3 winnen bij FC 
Amager, de ploeg van manager Mads Ditlevsen (ex-Antwerp-vedette). 

 


