
Britt Herbots mvp in Italië 
 

In de midweekmatch bij Cuneo zorgde Bisonte Firenze voor een vijfde 
competitiezege op rij: 2-3 (tiebreak 15-17) dankzij o.a. Celine Van Gestel (3) en 
Britt Herbots, die met 21 punten tot mvp werd uitgeroepen. Helaas werd die 
zegereeks onderbroken in eigen zaal na een tiebreak-verlies tegen Vallefoglia 
(Britt 15p – 33%, Celine 10p – 32% - 68% receptie). Nog in Italië won Chieri met 
3-1 tegen Busto Arsizio. Kaja Grobelna scoorde 15p (38%). En Freya Aelbrecht 
(9p – 50% - 4 blocks) kwam met Macerata niet aan winst tegen Cuneo: 0-3. 

Succes voor Lise Van Hecke in Japan met twee zeges van Hisamitsu Springs: 0-3 
bij Queensis (Lise 16p – 55%) en 3-2 tegen Red Rockets (Lise 19p – 33%). 

In Turkije wordt de competitie na de aardbevingen pas volgende week hervat. 
In de Champions League waren de Turkse clubs wel actief: Chemic Police – 
Fenerbahce 2-3, Lodz – Vakifbank 0-3. De tegenstander van Eczacibasi (Laura 
Heyrman) wordt de winnaar van Le Canet – Rzeszov (3-0 heen). 

In Roemenië 0-3 winst voor Targoviste (Ilka Van de Vyver 3p – 50%) bij CSM 
Boekarest, maar Nathalie Lemmens (9 – 58% - 1 block) en Dinamo Boekarest 
verloren dan weer met 3-0 tegen Lugoy. 

Winst in Griekenland voor Markopoulou dankzij twee blocks en twee aces van 
Lara Nagels en een 3-0 zege tegen Lamia. 

Dominika Sobolska (6p – 40%) won in Polen met GB Lodz met 0-3 bij Kalisz. 

Schwerin won in Duitsland met 3-1 de bekerfinale tegen Potsdam. 

In Frankrijk zit Mulhouse (Hélène Rousseaux 17p – 48%/ Silke Van Avermaet 13 
– 62%) na de 2-3 winst bij St.-Raphael in stijgende lijn, richting leider Nantes 
(Dominika Strumilo 1p – 50%), dat met 3-2 verloor bij Cannes. 

Belgische bekerwinnaar tegen Italiaanse bekerwinnaar 
Niet alleen in ons land waren er bekerfinales. 

In Italië speelde Wout D’heer bij Trentino zowel in de halve finale (3-2 tegen 
Milano, Wout 3p aan 67%) als in de finale in de basisploeg. Maar zijn twee 
blocks en de 21 punten van topschutter Kazisky volstonden niet om de beker te 
winnen. Die ging naar Piacenza, dat in de halve finale Perugia met 0-3 versloeg 



en het is ook de komende tegenstander van Knack Roeselare in de halve finale 
van de CEV Cup. Leal (20p) werd uitgeroepen tot mvp. 

In Polen veroverde Kedzierzyn haar vierde bekerzege op rij na 0-3 winst in de 
halve finale tegen Zawiercie en dezelfde cijfers in de finale (26-24, 29-27, 25-
23) tegen Jastrzewski. 

Zonder te spelen, bleven Kazan en Sam Deroo hun leiderspositie handhaven in 
Rusland. Ondanks een trainerswissel (Viktor Sidelnikov i.p.v. Audrey Tolochko)  
verloor concurrent Sint-Petersburg met 3-1 bij Kemerovo. 

In Griekenland stond er een Belgisch duel op de agenda: Paok Saloniki en Bram 
Van den Dries (22p- 45%- 1 block- 2 aces) haalden het met 3-1 van Foinikas 
(Kevin Klinkenberg 9p – 36%- 1 block- 28% receptie). 

Orion Doetinchem (met Liam McCluskey) won in Nederland met 2-3 de eerste 
wedstrijd in de kampioenschapspoule tegen Lycurgus. 

In Denemarken haalde Nordenskov (trainer Dries Hoeyberghs) het met 3-0 van 
Middelfart in de voorlaatste competitiematch. Het telt twee punten 
voorsprong op Marienlyst, dat echter een wedstrijd minder gespeeld heeft. 

Winst in Frankrijk voor Montpellier, bij wie Marin Dukic 11 punten (56%) 
scoorde tegen zijn ex-ploeg Nice: 3-1. 
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