
Vrijdag lottrekking olympische kwalificatietoernooien 

 
Vrijdag om 13 uur hee� in Lausanne de lotrekking plaats van de olympische 
kwalifica�etoernooien in het volley met het oog op deelname aan de 
Olympisch Spelen 2024 in Parijs. 

Op grond van hun huidige stand op de FIVB-lijsten worden de landen 
onderverdeeld in poules, waarna de lotrekking volgt. 

Bij de mannen zijn Brazilië, Japan en China aangeduid als organisatoren. De 
toernooien hebben plaats van 30 september tot 8 oktober 2023. De Red 
Dragons ziten in pot 6 , samen met Egypte en Tsjechië. 

Bij de vrouwen organiseren China, Japan en Polen toernooien die gespeeld 
worden tussen 16 en 24 september. De Yellow Tigers (10de op de FIVB-ranking) 
ziten in pot 3, samen met Nederland en Duitsland. 

Haalt Knack Roeselare de finale van de CEV Cup? 

Deze week in verschillende Europese bekers bij de mannen ook beslissende 
wedstrijden voor het verder verloop van de diverse toernooien. In de 
Champions League kregen we Halkbank – Civitanova 3-1, Friedrichshafen – 
Jastrzewski 0-3, Kedzierzyn – Tren�no 3-2, Berlin – Perugia 1-3 als uitslagen van 
de heenmatchen. Midden deze week kennen we de halve finalisten. 

In de CEV Cup haalde Knack Roeselare vernie�gend uit: 3-0 tegen het Italiaanse 
Piacenza, dat het voorbije weekend toonde dat hun zieke spelers van vorige 
week hersteld zijn en Romano werd met 19 punten zelfs mvp tegen Padova 
(met ex-Knack-speler Mathijs Desmet goed voor 1 punt). In de andere halve 
finale van de CEV Cup won Modena (met Tomas Rousseaux 2p) met 3-1 van 
Belchatov. Ook hier staat woensdag vast wie de finale haalt. 

In Duitsland tekende de Australische coach Marc Lebedev voor twee jaar bij bij 
Friedrichshafen, dat hij al sinds 2021 leidt.  

In Italië is er sprake van dat Juantorena naar Modena komt in de plaats van 
Ngapeth. De kwar�inales van de play-offs zijn er bekend: Perugia, dat 22 op 22 
haalde in de compe��e en alleen tegen Tren�no een �ebreak moest toestaan, 
speelt eerst tegen Milaan. Verder: Tren�no (D’heer) – Monza, Modena 
(Rousseaux) – Piacenza en Civitanova – Verona. 



In Slovenië won Ljubljana voor de 14de keer de beker na 3-2 winst tegen 
Kamnik. 

In Rusland zeten Sam Deroo en Kazan hun zegereeks verder: 3-0 bij Urengoy. 
Concurrent St.-Petersburg verloor met 3-2 tegen Novgorod. 

In Polen een 3-1 zege van Warschau tegen Zawiercie zonder dat Igor Grobelny 
scoorde. 

In Griekenland won Foinikas (Kevin Klinkenberg 4p – 66%, 14% recep�e) de 
laatste compe��ematch met 3-1 tegen Skydras. 

Een zege van Orion (Liam McCluskey) in Nederland. Het stond twee sets en 24-
21 voor tegen leider Draisma, verloor de derde set met 29-31 na een reeks set- 
en matchpunten, maar stelde in de vierde set de zege veilig. 

In Frankrijk verlies voor Montpellier (Marin Dukic 5p – 28%) tegen Poi�ers: 2-3. 
Ook leider Tours verloor thuis met dezelfde cijfers tegen Toulouse. 

Lise en Silke halen zwaar uit 

In Japan opnieuw een dubbele zege bij de vrouwen van Hisamitsu Springs: eerst 
3-0 tegen Himeji zonder Lise Van Hecke, maar ook een 3-2 zege tegen Saitama 
en Lise scoorde 31 punten (aan 50%). 

In Turkije blij� Eczacibasi (Laura Heyrman) leider na 3-1 winst tegen PTT Ankara 
en vriend Giovanni Guide� blikte met Vaki�ank het Nilüfer van Vital Heynen in 
(14-25, 17-25, 18-25). 

In Italië zou sterspeelster Paola Egonu na veel getouwtrek gekozen hebben voor 
Volley Milano. In de compe��e verlies voor Chieri (Kaja Grobelna 10p – 38%) 
tegen Milano. Ook Brit Herbots (15p – 43%) en Celine Van Gestel (3p, 15%, 
40% recep�e) verloren met Firenze bij Perugia (3-1), terwijl Freya Aelbrecht (7p 
– 46%) Macerata niet van de rode lantaarn kon weghouden bij Bergamo: 3-0. 

In Frankrijk klom Mulhouse (Hélène Rousseaux 12p – 46%, Silke Van Avermaet 
18p – 88% !!) naar de tweede plaats na 1-3 winst bij Terville. Leider Nantes 
(Strumilo 2p – 100%) liet geen steek vallen tegen Chamalières: 3-1. 

Verrassing in Roemenië, waar Targoviste (Ilka Van de Vyver 2 – 20%) met 3-2 
verloor bij Lugoy. Wel winst voor Dinamo Boekarest (Nathalie Lemmens 7p – 
57% - 2 blocks): 1-3 bij Bacau. 

In Polen won GB Lodz (Dominika Sobolska 5p – 33%) met 1-3 bij Wroclaw. 



Verlies voor Markopoulou (Lara Nagels 2 aces, 2 blocks): 3-2 bij Thiras in 
Griekenland. 

Logische 0-3 nederlaag van Wiesbaden (Jodie Guilliams 11p – 30%) in Duitsland 
tegen kopploeg Potsdam.  
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