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Volleybalnieuws in coronatijden

April 2020
Nieuws van BDO Haasrode Leuven in coronatijden

Beste leden, ouders, vrijwilligers en sympathisanten,
Vijf weken zijn voorbij sinds premier Sofie Wilmès op vrijdag 13 maart om middernacht alle scholen,
cafés en restaurants liet sluiten en het land abrupt enkele versnellingen lager schakelde.
Sindsdien hebben we veel bijgeleerd. We leerden met elkaar in contact te blijven zonder fysieke
nabijheid. We leerden de rare term ‘social distancing’ te gebruiken, met ‘anderhalve meter’ als maat
voor de fysieke – en niet sociale – afstand. We leerden dat Facebook, Whatsapp en Instagram
geweldige uitvindingen zijn, maar ook dat ze het rechtstreekse contact niet kunnen vervangen. We
leerden dat we altijd al wisten wat de beste sociale media zijn: een straat, een restaurant, een
werkvloer, een terras, en koffiekamer of een sporthal.
We missen allemaal het volleybal, de plezierige contacten tussen spelers en speelsters onderling,
tussen spelers en de trainers, met alle vrijwilligers, sponsors en supporters. BDO Haasrode Leuven
wordt ook getroffen door deze crisis. Het bestuur van onze club heeft de nodige maatregelen getroffen
om het welzijn van iedereen te vrijwaren en ook de financiële impact te beperken. Onze waarden van
respect, ambitie en samenhorigheid waren nooit eerder van zo een groot belang als vandaag.
We denken ook aan de toekomst van de club, want de gevolgen van deze crisis zullen zeker een impact
hebben op onze werking. Gelukkig kunnen we hiervoor steunen op adviezen van experten en vele
sympathisanten.
Ondanks alle perikelen kijken we nu al uit naar volgend seizoen, dat hopelijk zal starten in de loop van
de maand september 2020.
Aan de samenstelling van de ploegen wordt ook hard gewerkt. Hierover zal in de loop van de maand
mei verder gecommuniceerd worden. De ploeg en de staff voor onze Heren A en Dames A zijn al klaar
(zie verder in deze nieuwsbrief). Een opsteker is zeker dat onze Heren A ploeg opnieuw van een
Europees ticket verzekerd is. Volgend seizoen is er dus opnieuw Europees volleybal in de Leuvense
Sportoase!
We kijken met een positief gevoel uit naar het volgend seizoen en rekenen hierbij op jullie steun,
vertrouwen en clubliefde.
Houd het allemaal gezond en veilig en draag goed zorg voor elkaar. En blijf sporten! #Hoop doet
volleyballen!
Jan Goedhuys
Voorzitter BDO Haasrode-Leuven

Een teken van leven van de jeugdwerking

Ergens midden maart, jullie herinneren het jullie vast nog: het begin van de “corona-quarantaine”. We kregen
het verdict dat het seizoen erop zat voor alle sporten, dus ook voor ons geliefde volleybal. Menig jeugdspeler,
trainer, coach, vrijwilliger – noem maar op – was er het hart van in. Het was meteen aanpassen aan een nieuwe
en ongemakkelijke situatie. Het werk achter de schermen is echter nooit gestopt. De voorbereidingen voor het
volgende seizoen werden snel weer aangevat door onze fantastische organisatoren en jeugdtrainers. Ook onze
twee VHL kampen (Maasmechelen 2020 en Vorselaar 2020) werden vol goede wil voorbereid door het team van
de begeleiders.
Ondertussen is het zeker dat Maasmechelen 2020 helaas niet zal kunnen plaatsvinden. Een betreurenswaardige
maar noodzakelijke beslissing. We zouden als club de veiligheid van onze trainers, begeleiders en leden niet
kunnen verzekeren. Die veiligheid is vanzelfsprekend een noodzakelijke voorwaarde. Rekening houdend met de
fantastische inspanningen van onze zorgsector zou het onverantwoord geweest zijn om als topsportclub een
andere beslissing te nemen. Dit mag dan geen leuke boodschap zijn, onze begeleiding, die trouwens bestaat uit
stuk voor stuk absolute toppers, blijft hoopvol werken aan de voorbereidingen van VHL’s jaarlijks summum: het
zomerkamp. De regering heeft over de zomerkampen in het algemeen nog geen beslissing genomen, wat de
hoop op een Vorselaar 2020 nog in leven houdt.
Op Facebook heeft VHL sinds kort ook een eigen profielfotokader “Ik hoop op een Clubkamp!” Dit kan je zeker
zelf toevoegen aan je eigen profielfoto: bij ‘profielfoto bewerken’ klik je op ‘kader toevoegen’ en typ je in de
linker zoekbalk ‘VOLLEYHAASRODELEUVEN’ in. Als je de vorige stappen volgt, kan jij je hoop op een zomerkamp
van VHL ook in je profiel weergeven. Zeker doen dus!
Als een van de vooraanstaande jeugdvolleybalclubs van het land, moeten we het de laatste tijd jammer genoeg
stellen met een groot gemis: onze jeugd. Hoewel deze toppers zich sterk houden thuis en hier en daar zelf al op
de proppen kwamen met wat volleybalchallenges, willen we het contact tussen club en jeugdspelers behouden
en zelfs proberen te versterken. Daarom zijn we op woensdag 15 april gestart met een heuse VHLinstagramquiz die zal lopen tot zondag 3 mei (hopelijk het einde van de quarantaine
). Elke dag zal er rond
14u een vraag of een uitdaging worden geformuleerd in de Stories van de VHL- instagrampagina. Iedereen kan
meedoen, maar enkel de jeugdspeler met de hoogste punten kan een leuke prijs winnen! Plezier verzekerd!
We weten dat het geen gemakkelijke tijden zijn. Er is zeker voor onze jeugd, die tot voor kort nog kon rekenen
op vele fantastische volleybalvooruitzichten bij de club, een grote leegte. Toch roepen we vanuit VHL op om de
corona-maatregelen zo goed mogelijk op te volgen en regels na te leven. Hoe beter dat gebeurt, des te sneller
kunnen we weer samen plezier maken op en naast het veld. Daar kijken wij toch ook het meeste naar uit!
Jullie zijn goed bezig, doe zo verder! Hou het nog even vol, jullie kunnen het! Jullie zijn VHL-jeugd!

Heel veel gemis, groetjes en

van alle jeugdtrainers

STEUN in deze crisistijd onze sponsors en koop bij hen online

Iedereen wordt dezer dagen op één of andere manier getroffen door de
maatregelen die de regering heeft moeten nemen om de coronacrisis te
beheersen. Belangrijk is dat we nu een grote solidariteit betonen om er
samen doorheen te komen.
Onze sponsors zouden het enorm appreciëren indien de leden van onze
club bij hen online zouden shoppen. Alles wordt aan huis geleverd. Deze
steun kunnen ze dezer dagen goed gebruiken. En natuurlijk ook na de
coronacrisis. DUS DOEN !!!
Hieronder vind je de sponsors die een link hebben om online te shoppen.

Naam bedrijf

Link(s)

D’Store Bierbeek

https://www.dstore.be/nl/

Lambrechts
tuinmachines
Heverlee

https://www.lambrechts-tuinmachines.be/

Dulst Wijnen
Blanden

https://www.dulst.be/

J&J Drankhandelaar
Haasrode

https://www.jjdrinks.be/
https://www.jjdrinks.be/webshop

Bloemen Vannerum
Haasrode

https://www.flowerstyle.be/nl/home-1.htm

Pizzastoof

https://www.pizzastoof.be/

Procopia Drukwerken

https://www.procopia.be/

https://lambrechts.stihl-vakhandelaar.be/nl-be

Wij danken jullie alvast hartelijk voor jullie steun.

Heren A 2020-2021
Met de komst van Simon Peeters (22) heeft BDO Haasrode Leuven het A-team voor volgend seizoen
rond. Peeters die voordien al twee seizoenen in Leuven speelde had nog een lopend contract in
Maaseik maar die overeenkomst werd in onderling overleg opgezegd. De hoekaanvaller tekent voor
twee jaar. Eerder kondigde de club al de overgang aan van Rob Geudens en Christophe Witvrouwen
aan. Met een gemiddelde leeftijd van net geen 24 blijft Leuven trouw aan zijn identiteit: jong en
Belgisch.
Haasrode Leuven lijkt de rode draad in de volleybalcarrière van Simon Peeters. Na zijn opleiding in de
topsportschool zette Peeters in 2015-16 zijn eerste stappen in Liga A bij VHL. Na één seizoen in
Antwerpen keerde hij terug naar Leuven om in 2017-18 de club voor het eerst in zijn bestaan naar een
plek te stuwen die recht geeft op Europees volleybal. Maaseik volgde zijn prestaties op de voet en de
ambitieuze hoekaanvaller trok in 2018 voor drie jaar naar Limburg. Ondanks enkele prachtprestaties
zoals in de Champions League tegen de Russische grootmacht Kazan, lijkt een basisstek in Maaseik nog
niet meteen aan de orde, waardoor Peeters nu opnieuw voor Haasrode Leuven kiest. “Ook voor ons
was dit niet meteen verwacht,” zegt coach Kris Eyckmans. “Er was een gerucht dat verschillende
ploegen interesse hadden in Simon, terwijl ik dacht dat hij nog een contract had. We hebben ons
geïnformeerd en na enkele dagen was het beklonken tussen alle partijen. Voor mij is het heel
belangrijk dat het een overeenkomst is voor twee jaar, enerzijds om onze ambitie te benadrukken en
anderzijds om de continuïteit te bewaren.”
Met elf blijvers en drie nieuwkomers is de kern van BDO Haasrode Leuven rond. Eerder deze week
kondigde de club al de overgang aan van opposite Christophe Witvrouwen (Booischot) en Rob Geudens
(topsportschool) aan. Libero Quentin Albert krijgt volleybal op hoog niveau niet langer gecombineerd
met zijn job als ambulancier en Leonis Dedeyne koos er voor om in Menen, dichter bij huis en werk, te
gaan spelen.
BDO Haasrode Leuven 2020-2021:
Uit: Quentin Albert (Herstal), Leonis Dedeyne (Menen)
In: Christophe Witvrouwen (Booischot), Rob Geudens (topsportschool), Simon Peeters (Maaseik)
Blijven: Robin Blondeel, Lienert Cosemans, Gert van Walle, Seppe Baetens, Thomas Hofmans, Berre
Peters, Ilian Sterckx, Daan De Saedeleer, Laszlo De Paepe, Thomas Pardon, Kevin Bossée

De Bond heeft voor het seizoen 2020-2021 een flinke hertekening van het volleyballandschap in petto,
met nieuwe reeksen en flink wat stijgers uit alle niveaus. Corona of geen corona, die plannen worden
uitgevoerd. Het zou ons te ver leiden er hier in detail op in te gaan. Voor wie dat wil: een en ander is te
volgen op de website van Volley Vlaanderen: https://www.volleyvlaanderen.be/ en ook Volley
Magazine wijdde een vrij bevattelijk artikel aan de situatie in de nationale reeksen:
http://volleymagazine.be/2020/04/07/lindemans-aalst-wil-champions-league-spelen-en-decompetitiehervorming/

Nieuwe organisatie van het secretariaat
BDO Haasrode Leuven heeft met Johan Dewit een nieuwe officiële secretaris. Achter de schermen is de
werking heel wat uitgebreider: het clubsecretariaat bestaat met Johan, Godfried Haeldermans en Eddy
Elaerts uit 3 leden. Het secretariaat wordt voor specifieke taken bovendien nog ondersteund door
Petra Mertens en Jean-Pierre Van Damme.
Noteer het nieuwe mailadres waarop het secretariaat bereikbaar is:
secretariaat@volleyhaasrodeleuven.be

BDO Haasrode Leuven Dames A kijkt ambitieus naar de toekomst

Nadat de heren van BDO Haasrode Leuven enkele jaren geleden verrassend aan een avontuur in Liga A
begonnen dat jaar na jaar leidde tot een stapje hoger, slaan de dames dezelfde weg in: jaar na jaar
bouwen en realistische stappen hogerop zetten. Deze ambitie werd reeds dit seizoen kracht bijgezet
door enkel versterkingen uit Liga A en ook voor volgend seizoen krijgt de ploeg wat extra ervaring uit
de hoogste Belgische reeks.
Met de komst van Joke Hoeyberghs (28 jaar, setter) krijgt de ploeg een ervaren spelverdeelster aan het
roer. Joke speelde de voorbije jaren in Liga A bij Amigos Zoersel, Jaraco As, Asterix Beveren en
depanneerde dit seizoen nog bij Bekerwinnaar Hermes Oostende.
Daarnaast komt Marte Dams (21 jaar, receptie-hoek) na één seizoen Tchalou terug naar Leuven. Marte
speelde voordien al 3 seizoenen in Leuven en toonde toen reeds haar meerwaarde voor de ploeg. Na
één seizoen Liga A bij Tchalou komt Marte terug naar Leuven omwille van de combinatie studeren en
volleyballen. Maar zeker ook met de nodige ambitie en extra ervaring om Leuven naar de top van het
klassement te brengen.
De Leuvense kern wordt nog vervolledigd door Kato Timmermans (18 jaar, setter, VHL B) en Lore
Gielkens (17 jaar, opposite, Wara Genk), die allebei een stapje hogerop zetten en hun kans grijpen om
te groeien in de Leuvense A-ploeg.
Trainer voor volgend seizoen blijft Genkenaar Pascal Gora, bijgestaan door Jurgen Holtof.

BDO Haasrode Leuven 2020-2021:
Uit: Fleur Baens (Fixit Kalmthout), Margot Vandezande (Fixit Kalmthout), Inez Vandezande (Fixit
Kalmthout) en Lotte Notelaers (Wevok Wellen)
In: Joke Hoeyberghs (Hermes Oostende), Marte Dams (Tchalou Volley), Kato Timmermans (VHL B) en
Lore Gielkens (Wara Genk)
Blijvers: Erine Brems, Laura Claes, Manon Gevaert, Mira Juwet, Lola Lo Guasto, Elien Mattheuwsen,
Kato Notelaers, Rowie Schell

