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Primeur voor Heren A
Kalender Champions Final 4

BDO Haasrode Leuven Heren A naar de Champions Final 4
Beste leden, ouders, vrijwilligers en sympathisanten,
Corona blijft niet alleen ons leven bepalen, het virus heeft er ook voor gezorgd dat ons Heren A team
langer dan nodig heeft moeten wachten op het verdict over de al dan niet deelname aan de Champions
dan wel aan de Challenge Final 4. Het doek had al veel eerder kunnen vallen. Ter herinnering: in de
laatste wedstrijd van de reguliere competitie deden onze mannen wat ze absoluut moesten doen:
minstens een punt pakken tegen Maaseik. Ze eindigden zelfs op een zucht van een stuntzege. Maar
Roeselare – Aalst van dat zelfde weekend werd omwille van coronabesmettingen uitgesteld. En die
wedstrijd was cruciaal voor de kansen van BDO Haasrode Leuven. Roeselare moest tegen onze
concurrent voor de 4de plaats de 3 punten absoluut thuishouden. En de mannen van Steven
Vanmedegael en Bram Van den hove deden dat afgelopen zondag gelukkig ook. Het resulteert in een
primeur: onze ambitie om voor het eerst deel te nemen aan de Champions Final 4 is waargemaakt.
Hier is de kalender van de nacompetitie:
Dag
Zaterdag
Zaterdag
Woensdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag

Datum
27 februari
6 maart
10 maart
13 maart
20 maart
27 maart

Thuis
Knack Roeselare
BDO Haasrode Leuven
BDO Haasrode Leuven
VC Greenyard Maaseik
Decospan VT Menen
BDO Haasrode Leuven

Bezoekers
BDO Haasrode Leuven
Decospan VT Menen
VC Greenyard Maaseik
BDO Haasrode Leuven
BDO Haasrode Leuven
Knack Roeselare

Uur
20.30u
19.30u
20.30u
20.30u
19.30u
19.30u

TV
*
*

Zoals dat al heel het seizoen het geval is, zijn alle wedstrijden te volgen in live streaming via de
euromillions website: http://euromillionsvolleyleague.be/MainHome.aspx
De met een asterisk gemarkeerde wedstrijden zullen bovendien vanuit uw zetel op TV te volgen zijn op het
kanaal van uw provider (Proximus TV, Telenet Play Sports, VOO) en Sporza livestream. Voorzien van deskundig
commentaar zoals we dat gewoon zijn van Europese wedstrijden en de bekerfinales.
Van bekerfinales gesproken: zondag 21 februari is het weer zover! In de Lotto Arena nog wel:
Heren:
Dames:

Knack Roeselare
VC Oudegem

-

VC Greenyard Maaseik
Asterix AVO Beveren

13.45u
17.00u

Rechtstreeks te volgen met Sporza op een. En niet te vergeten: met Bram Van den hove bij Roeselare! Naar het
schijnt gaat zijn West-Vlaams er op vooruit.

Jeugdopleiding BDO Haasrode Leuven bekroond met 5 sterren

Door corona – we geven corona werkelijk van alles de schuld
– en de lange radiostilte op communicatievlak hebben we
nauwelijks gelegenheid om onze eigen jeugdwerking eens breed
in de schijnwerpers te plaatsen. Om met de deur in huis te vallen:
het Jeugdsportfonds biedt jaarlijks alle volleybalclubs de
mogelijkheid een dossier in te dienen rond hun jeugdwerking.
Aan de hand van dit dossier voert Volley Vlaanderen een grondige
analyse uit. Op basis van verschillende criteria wordt een
rangschikking opgemaakt. VHL behaalde vijf sterren (het
maximum) en bekleedde een vierde plaats op een totaal van
meer dan 200 clubs. Van alle clubs met een heren- of damesteam
in de Liga bekleden we daarmee de hoogste ranking. Alweer een
pluim op de hoed van onze talrijke jeugdtrainers. Het mag in deze
donkere tijden wel nog eens gezegd worden, vonden we.

