Nieuwsflash
Seizoen 2019-2020
Maart 2020
www.volleyhaasrodeleuven.be

Zaterdag 7 maart: D-day voor Heren A

Maart 2020
Dames en Heren A

Zaterdag 29 februari 2020 was een memorabele competitiedag voor de twee hoogst spelende teams.
Onze Dames A moesten op bezoek bij Fixit Volley Kalmthout, de voornaamste concurrent voor de
tweede plaats in Liga B. Heren A van hun kant, traden in de kwalificatieronde voor de Final Four van de
Liga A voor de 2de keer in een week aan tegen Tectum Achel. Na de 3/0 verlieswedstrijd in het verre
Limburg was het in deze “best of three” thuis van moeten: een tweede nederlaag betekende
onherroepelijk dat er een kruis mocht gemaakt worden over de playoff 1 ambities. Beide BDO-teams
begonnen gelijktijdig aan hun wedstrijd (20.30 uur). De dames startten in Kalmthout goed aan de
eerste set, maar moesten toch nipt de duimen leggen met 27-25. Na de tweede set (25-21) stonden ze
met de rug tegen de figuurlijke muur. En die rug werd mooi gerecht met 21-25 en 16-25 deelwinsten.
Om dan in de belle met 16-14 toch het deksel op de neus te krijgen. Een situatie die in volleybal wel
vaker voorkomt.
Ondertussen was in de sporthal van Haasrode de spanning ook te snijden. Voor onze mannen begon
het meteen slecht met 22-25 verlies in de eerste set. Gelukkig gevolgd door 25-22 en de bordjes weer
in evenwicht. Het leek wel alsof Leuven en Achel het scenario afgesproken hadden: 23-25 in de derde
set werd gevolgd door 25-23 en ook hier moest de beslissing in de 5de set vallen. En jawel: 15-12 voor
de thuisploeg. Nota bene de eerste overwinning in competitie van dit nog prille jaar. De titel op de
cover van deze Nieuwsflash zou eigenlijk moeten gecorrigeerd worden: zaterdag 7 maart 2020 wordt
“D-day bis”, na de “D-day one” van afgelopen weekend.
Kortom: supporters weten waar komend weekend de lamp brandt, of beter gezegd: waar ze het
competitievuur stevig moeten helpen oppoken. Een interessant dagje trouwens, want de
thuiswedstrijd van Dames A verschuift naar 16.00 uur. Met het volgende programma als resultaat:
Dames A – Wevoc Wellen A
Heren A – Tectum Achel
Sportcomplex Haasrode

16.00 uur
20.30 uur

“Is dat opnieuw met prediner?”, vraagt u. Goeie vraag. Het antwoord is neen, maar er is wel een
culinair alternatief met niets minder dan een Italiaans Pastabuffet, vanaf 17.00 uur. In drie shifts:
17.00-18.00u, 18.00-19.00u en 19.00-20.00u. De capaciteit van de VIP-ruimte maakt dat we met een
maximum van 80 personen per shift moeten werken. Onnodig te zeggen dat reserveren een must is:
http://volleyhaasrodeleuven.be/Activiteiten/ItaliaansPastabuffetU19
Met de opbrengst van deze activiteit willen we deels de kosten financieren van de deelname van de
U19 jongensploeg aan de “Cornacchia World Cup U19”, een internationaal jeugdtoernooi van 10 tot en
met 13 april 2020 in Pordenone (Friuli, Italië).

Voor Heren A hebben we tot nader order geen zicht op de kalender van de maand maart. Wat die
concreet brengt, hangt vanzelfsprekend af van het resultaat van de 3de wedstrijd tegen Achel.
Voor Dames A volgen in maart nog twee uitwedstrijden:
-

Zaterdag 14 maart 2020: M. Siks Blaasveld VC – Dames A
Zondag 29 maart 2020: Aubel VBC – Dames A

20.30 uur
18.00 uur

De match tegen Blaasveld heet een haalbare kaart te zijn. Aubel is dan weer de huidige leider in de Liga
B, maar beslist niet ongeslagen. Begin december gingen ze in Haasrode met 3/0 de boot in. Niets is
onmogelijk. Bijgevolg: “Yes, we can!”

Fandagen van Heren B en Heren F!
Heren B in 1ste divisie A en Heren F in 2de provinciale B zijn van oordeel dat tradities er zijn om in ere te houden.
Beide ploegen organiseren binnenkort hun jaarlijkse fandag. De respectievelijke fans kunnen nu alvast het
volgende noteren in hun agenda:
BDO Haasrode-Leuven Heren F – VC Knodde Meise
Vrijdag 20 maart 2020
Invallerswedstrijd: 20.00 uur – Hoofdwedstrijd: 21.00 uur
________________________
BDO Haasrode-Leuven Heren B – VC Zoersel B
Vrijdag 27 maart 2020
Invallerswedstrijd: 19.00 uur – Hoofdwedstrijd: 20.30 uur
_________________________
Beide wedstrijden: Sportcomplex Haasrode
Niet onbelangrijk: zowel Heren F als Heren B hebben de goede gewoonte hun supporters te verwennen met
enkele hapjes. Naar verluidt zou Heren F daarin een stapje verder gaan dan Heren B – met bijvoorbeeld hapjes
van eigen makelij – maar dat moet dan wel proefondervindelijk vastgesteld worden door de redactie. Misschien
een idee om van twee walletjes te eten? Hoe dan ook, zo weet u alvast waar er op die vrijdagavonden iets te
beleven en te consumeren valt. Een goede verstaander heeft maar een half woord nodig!
Beide ploegen zullen hierover nog meer in detail communiceren.

Oproep: Kampioenenviering van stad Leuven op vrijdag 13 maart 2020
Stad Leuven en Tofsport organiseren op vrijdag 13 maart 2020 de Leuvense kampioenenviering. Ook BDO
Haasrode-Leuven is van de partij, dankzij de uitstekende prestaties van vorig seizoen van enkele van onze
jeugdploegen op landelijk en nationaal niveau. Het gaat om:
U15 jongens en meisjes
U13 jongens
U17 jongens
U15 meisjes

Vlaams kampioen
Vlaams en Belgisch kampioen
Belgisch kampioen
Belgisch kampioen

Praktisch:
Kampioenenviering stad Leuven
Vrijdag 13 maart 2020 – 20.00 uur
30CC Minnepoort, Dirk Boutslaan 62, 3000 Leuven
Stad Leuven meldt dat ook familieleden en supporters welkom zijn op de huldiging.
Belangrijk: tijdens de uitreiking wil men op de achtergrond van het event een powerpoint presentatie tonen die
de sportieve prestaties in de verf zet. Men is met andere woorden op zoek naar beeldmateriaal van die Vlaamse
en Belgische kampioenschappen jeugdvolleybal (bij voorkeur). Eventueel mag het ook ander beeldmateriaal van
het seizoen 2018-2019 zijn, zolang het maar om de kampioenenploegen in kwestie gaat.
Bruikbaar zijn onder andere: actiefoto’s, een time-out, groepsfoto’s met de trofee, andere sfeerbeelden … Wie
een aantal digitale foto’s op de smartphone of de PC heeft staan is onze man (of vrouw).
Bij stad Leuven heeft men de deadline op vrijdag 6 maart om 12.00 uur gezet. Onnodig te zeggen dat dit een
zeer dringende oproep is. Heb je bruikbaar materiaal? Bezorg het met de belangrijkste gegevens (de jeugdploeg
in kwestie, eventueel de wedstrijd waarom het gaat, andere info …) aan Roland Thonnon of Hans Floré:
roland.thonnon@volleyhaasrodeleuven.be of hans.flore@telenet.be
We bundelen het materiaal en bezorgen het dan aan de Sportdienst. Voeg ook je telefoongegevens toe voor
eventuele bijkomende info. Onze deadline: donderdag 5 maart om 22.00 uur.
Alvast bedankt!

BDO Haasrode-Leuven in Volley Magazine
“Volley Magazine” is het officiële magazine van Volley Vlaanderen. Eigenlijk gaat het om een vrij toegankelijke
website met nieuws uit het Belgische volleybalwereldje, Belgen in buitenlandse competities, trainersnieuws …
Leuvens volleybalicoon en trouw supporter van onze club Fernand Walder is een van de redacteurs en wijdde
begin februari een artikel aan BDO Haasrode-Leuven en de clubstructuur. Aanbevolen lectuur:
http://volleymagazine.be/2020/02/04/bdo-haasrode-leuven-is-vrij-uniek-qua-structuur-en-telt-39-ploegen/

