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Breed getackeld

Hans Vandeweghe

Yellow Tigers

H et wonder — dat was het toch een beetje 
voor wie de omstandigheden kent — voltrok 
zich op een late vrijdagavond. Lastig voor de 
weekendkranten want die sluiten vroeger 
dan normaal. Het was wel op de televisie te 
zien, maar daarvoor moest je naar het kanaal 
van Ketnet gaan zoeken. Ach, volleybal is na-
tuurlijk geen voetbal, en dus is een wereld-

kampioenschap vrouwenvolleybal ook geen Euro-
pees kampioenschap vrouwenvoetbal.

Op VTM begon ook nog eens een nieuw seizoen 
van The Voice van Vlaanderen. Neen, een slechter 
moment dan die vrijdagavond konden de Yellow Ti-
gers niet uitkiezen om te stunten tegen Nederland. 
En zo is die 3-1-overwinning, die een droge 3-0 had 
moeten zijn, slechts door een handvol kijkers ge-
volgd en moesten de lezers het op zaterdag in de 
overvolle kranten ergens op een achterafpagina gaan 
zoeken. Zonde.

Ik heb van het eerste tot en met 
het laatste punt met open mond 
zitten kijken. In eerste instantie 
om te checken of dat van een 
paar dagen eerder geen gezichts-
bedrog was. België verloor toen 
nipt van Italië, maar had ook met 
3-0 kunnen winnen. Met andere 
woorden, was die bijna-stunt een 
toevalstre� er of zat er echt Belgi-
sche muziek in dat WK?

Het was een symfonie, wellicht 
de beste wedstrijd die een Belgische nationale vrou-
wenploeg in welke sport ook op ‘vijandig’ terrein 
heeft gespeeld. En de 42 punten (in vier sets) van 
hoofdaanvalster Britt Herbots, in een overvol oranje 
Gelredome, is de beste prestatie ooit door een Belgi-
sche volleybalspeelster.

De Red Flames staan op waakvlam, de Belgian 
Cats waren door pech op het voorbije WK kittens, 
maar de volleybalvrouwen deden hun dierentotem 
alle eer aan. Ze waren tijgers aangevoerd door een 
dodelijke 23-jarige Bengaalse tijgerin uit Limburg.

Gisteren hebben ze zich verzekerd van de tweede 
plaats in hun poule door Kameroen te kloppen. Bel-
gië wordt nu samen met Italië, Nederland en Puerto 
Rico uit de eigen poule A ingedeeld in een nieuwe 
groep E (in Rotterdam) samen met de vier beste lan-
den van poule D.

Het behoudt de punten uit de poule en speelt al-
leen tegen die vier landen uit D, waaronder Brazilië, 
China en Japan. Andere koek dus. Alleen de eerste 
vier landen gaan door naar de kwart� nale en zo naar 
de halve � nale.

België zal daardoor op dit WK wellicht hoger eindi-
gen dan de ranking, twaalf in de wereld. Niet ieder-
een in het Belgische volleybal is daar even blij mee. 
Onder dit ogenschijnlijk mooie verhaal schuilt een 
schisma, een haast niet meer te dichten kloof. Een 
deel van de Belgische volleybalwereld zat vrijdag on-
getwijfeld te hopen/bidden dat Nederland op 2-2 zou 
komen en alsnog het laken naar zich zou toetrekken.

Dat schisma is het gevolg van de controverse rond 
bondscoach Gert Vande Broek, die verregaande psy-
chologische manipulatie en machtsmisbruik wordt 
verweten. Iets wat al langer sluimerde, werd een 
halszaak door een programma waarin een aantal 
ex-internationals getuigden over hun ex-coach. Daar-
op stelde het bondsparket een onderzoek in en sprak 
met meer dan vijftig getuigen, het overgrote deel ten 
laste van Vande Broek.

Die weet inmiddels wie hem wat verwijt, en zou 
daar behoorlijk van zijn melk van 
zijn, maar capituleren was nooit 
het plan. Vande Broek heeft zijn 
coachingstijl aangepast, er is 
meer omkadering gekomen en 
zie, daar is de vakman weer. Je 
moet het hem aangeven — vriend, 
vijand of neutraal — hoe hij zich-
zelf overeind en zijn ploeg bij el-
kaar heeft gehouden, dat is op-
merkelijk.

Misschien ligt een deel van de 
verklaring van de prestaties in de 

buitenwereld die plots de grote vijand werd. Hoofd-
aanvalster Britt Herbots krijgt een karrenvracht bal-
len bij gebrek aan opposite — Kaja Grobelna wil ook 
niet meer met Vande Broek — en sleurt het team 
door alle moeilijke momenten. Herbots stond van 
het eerste moment pal achter haar coach.

Toen op het einde van de derde set spelverdeelster 
Jutta Van de Vyver geen bovenhandse bal meer durf-
de te spelen — te veel zweet, te veel spanning — leek 
het drama compleet. Jutta is de jongere, kleinere en 
(op papier) iets minder getalenteerde zus van Ilka 
Van de Vyver. Ilka was tot vorig jaar de eerste spel-
verdeelster van de Tigers, maar weigert nog onder 
Van de Broek te spelen omdat die de zussen tegen 
elkaar zou hebben opgezet.

Waarop haar jonge zus haar kans greep en die 
vrijgekomen plaats innam. Keek Ilka vrijdag? En 
toen haar zus die cruciale toetsfout beging, was er 
leedvermaak of voelde ze de angst van haar zusje? 
Willen we het weten? Laten we vooral hopen dat ze 
in het vrouwenvolleybal snel allemaal weer door 
één deur kunnen.
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De Yellow Tigers vieren een punt tijdens hun vlotte winst tegen Kameroen op het WK volleybal. © BELGA

Jutgla zette Club een tiental 
minuten voor de rust op voor-
sprong. © PHOTO NEWS

Club Brugge beleeft 
perfecte generale tegen 
zwak KV Mechelen

“Ik was een beetje geïrriteerd.” 
Hoe� ens zei het met een uitge-
streken gezicht. Over het waar-
om: “Omdat de meeste aan-
dacht voor deze match al ging 
naar Atlético. Ik sloeg de kran-
ten open en er werd vooral over 
dinsdag geschreven.”

De Brugse coach had het over 
de media die volgens hem ach-
teloos keken naar KV Mechelen. 
“Het gevaar was dat mijn spe-
lers daarin zouden meegaan. Ik 
heb hen daar op gewezen en zij 
hebben op een ongeloo� ijk pro-
fessionele manier gespeeld.”

Vijfenveertig minuten lang 
voetbalde Club met de hand-
rem op, het doelpunt van Jutgla 
als eenzaam hoogtepunt in een 
magere eerste helft. Na de rust 
verhoogde de landskampioen 
het tempo, dikten Sobol via een 
knappe vrije trap en Buchanan 
de score aan.

Drie keer gescoord, een clean 
sheet, weinig weggegeven, am-
per energie verspild en twee be-
langrijke spelers gerecupe-
reerd. De eerste: Buchanan. Hij 
viel een half uur voor tijd in om 

KV Mechelen als voorge-
recht voor de clash met Atlé-
tico Madrid. Niets dan goed 
nieuws bij Club: drie goals, 
clean sheet, vlotte zege, spe-
lers die terugkeerden uit 
blessure.

zijn eerste minuten in de com-
petitie dit seizoen te spelen. De 
Canadees zag een doelpunt af-
gekeurd, scoorde en miste over-
zicht toen Jaremtsjoek alleen 
voor doel stond. Snel, snedig, 
aanwezig.

De tweede: Noa Lang. Nog op 
handen gedragen door het 
thuispubliek. De fans zijn blij 
met zijn terugkeer. De Neder-
lander bracht een siddering 
door Jan Breydel. Voor, tijdens 
en na zijn invalbeurt. Zijn coach 
noemde het vuur. Hij is en blijft 
een speler die begeestert.

Hoe� ens: “Dat is hoe ik het 
wil zien. Hoe zij meteen weer 
mee zijn in het verhaal. Ik ben 
super tevreden.” (FDZ)

KV Kortrijk trakteert 
Antwerp op eerste verlies
KV Kortrijk heeft leider Ant-
werp een eerste competitiene-
derlaag aangesmeerd. Het Gul-
densporenstadion zag de thuis-
ploeg met 2-1 winnen.

KVK schuift op naar de veer-
tiende plaats in de tussenstand 
met 10 punten. De troepen van 
Mark van Bommel blijven on-
danks het eerste puntenverlies 
leider met 27 punten, voor 
Genk met 25 en Club met 22.

De Kerels leerden de Great 
Old na 45 minuten een lesje in 
e�  ciëntie. De openingsgoal 
werd geforceerd door twee 
ex-spelers. De gecontesteerde 

Didier Lamkel Zé bediende Feli-
pe Avenatti, die moederziel al-
leen voor Jean Butez kon bin-
nenduwen. Het Kameroense 
woelwater ging aansluitend de 
Antwerp-aanhang provoceren 
met een buikschuiver en een 
zenhouding.

Met de rust in het vizier had 
Faïz Selemani de dubbele voor-
sprong maar binnen te leggen 
nadat hij Butez omspeelde. De 
aansluitingstre� er van Vincent 
Janssen vanop elfmeter na een 
ongelukkige handsbal viel veel 
te laat om de Kortrijkzanen echt 
te verontrusten. (BELGA)

Jupiler Pro League
Standard - Seraing 0-2
OH Leuven - Union 0-3
Westerlo - Zulte Waregem 2-0
KV Oostende - Racing Genk 1-2
Club Brugge - KV Mechelen 3-0
Anderlecht - Charleroi 0-1
AA Gent - Cercle Brugge 3-4
KV Kortrijk - Antwerp 2-1
STVV - Eupen gisterenavond 21u

Speeldag 10

1. Antwerp 10 27
2. Racing Genk 10 25
3. Club Brugge 10 22
4. Union 10 19
5. OH Leuven 10 17
6. Standard 10 16
7. Westerlo 10 15
8. Charleroi 10 15
9. AA Gent 10 14

10. Anderlecht 10 13
11. STVV 9 13
12. KV Mechelen 10 11
13. KV Oostende 10 10
14. KV Kortrijk 10 10
15. Seraing 10 9
16. Cercle Brugge 10 9
17. Eupen 9 6
18. Zulte Waregem 10 5
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