
Ilka van de Vyver stunt in Roemenië 
Dé uitslag van het weekeinde kwam uit Roemenië, waar Targoviste, de ploeg 
van spelverdeelster Ilka Van de Vyver (2p), met 3-1 won van titelfavoriet Alba 
Blaj. Ook Nathalie Lemmens (10p – 60% - 3 blocks) haalde het met Dinamo 
Boekarest met 3-0 bij Craiova. 

In Italië verloor Firenze gisterenavond met 2-3 tegen Novara, ondanks 22 
punten van Britt Herbots (36% en 2 blocks) en Celine Van Gestel (4p – 14%, 
maar wel 61% receptie). Ook Kaja Grobelna (14p – 39%) geraakte met Chieri 
niet aan winstcijfers bij Scandicci (3-0). Freya Aelbrecht (6p – 36% - 2 blocks) 
kon Macerata evenmin aan de zege helpen tegen Casalmaggiore: 1-3. 

In Milaan (alweer zonder Pauline Martin) kwamen liefst 5.243 toeschouwers 
opdagen voor de komst van topper Conegliano: 0-3. 

Dubbel succes voor Lise Van Hecke in Japan: dubbele 3-1 winst tegen Blue Cats 
(Lise 16p – 42%) en bij Hitachi (Lise 12p – 26%). 

Opnieuw volley in Turkije, waar leider Eczacibasi (zonder Laura Heyrman) met 
0-3 zegevierde bij het Vakifbank van coach Giovanni Guidetti. Geen winst voor 
Vital Heynen, die met Nilufer met 3-2 verloor van Sariyer. 

Ondanks 5 punten van Dominika Sobolska (56% - 1 block) een zwaar 0-3 verlies 
van GB Lodz tegen Bydgoszcs in Polen. 

Lara Nagels (2 blockx, 2 aces) verloor in Griekenland met Markopoulo in de 
tiebreak tegen Oprac. 

Ook een tiebreaknederlaag van Wiesbaden (Jodie Guilliams 13 – 31% - 2 blocks) 
in Duitsland bij Münster. 

In Frankrijk zorgde Nantes (met één invalbeurt voor Dominika Strumilo) 
ongewild voor een hernieuwde strijd om de leidersplaats door zelf met 0-3 te 
verliezen tegen Terville. Dat speelt in de kaart van o.a. Mulhouse, dat naar de 
tweede plaats is opgerukt dankzij een 3-0 winst tegen Chamalières en knappe 
prestaties van Hélène Rousseaux (13p – 46%) en Silke Van Avermaet (12p – 
62%). 

 

 

 



Dries Hoeyberghs als tweede naar play-offs 
Doordat zijn ploeg ook de laatste wedstrijd van de reguliere competitie met 0-3 
won tegen Elite, staat Dries Hoeyberghs in Denemarken in de play-offs met 
Nordenskov. De tweede in het klassement speelt er om twee winnende 
matchen tegen het nummer zeven, nl. Odense. 

In Italië verloor Padova (Mathijs Desmet 2p – 40%) met 1-3 tegen Trentino. 
Aangezien bij deze laatste Lisinac opnieuw beschikbaar was, verdween Wout 
D’heer opnieuw voor een ganse wedstrijd naar de bank. 

Verrassing was zeker de nederlaag van bekerwinnaar Piacenza, met 3-0 (18, 18, 
20 tegenpunten) tegen Cisterna. Bij Roeselare voelen ze het al kriebelen. 
Verlies van Modena (Tomas Rousseaux 6p – 50%) in eigen huis tegen Monza. 

Sam Deroo en Kazan blijven het goed doen in Rusland: 3-0 tegen Novgorod. 

In Polen 1-3 winst voor Project Warschau (met Igor Grobelny vier sets in de 
basis, 14p – 37%) bij Lublin. 

Met een 3-0 zege tegen Orestiades stelde PAOK Saloniki meteen haar tweede 
plaats in de play-offs veilig in Griekenland. Bram Van den Dries behoorde weer 
tot de uitblinkers met 17 punten (55%). Geen Kevin Klinkenberg bij Syros dat 
met 3-1 verloor bij Milon, dat voor de eerste keer sinds 2017 opnieuw in de 
top-4 zal eindigen. 

In Nederland verloor Orion Doetinchem (Liam McCluskey) in de tweede 
kampioenschapspoule met 1-3 tegen leider Numidia Limax (met Rob Bontje). 

Ondanks 14 punten van Marin Dukic (46%) onderging Montpellier in Frankrijk 
de wet van de sterkste bij Narbonne: 3-2. 
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