
Nathalie Lemmens in droomploeg van de week 
Goed nieuws uit Roemenië, waar Nathalie Lemmens uitverkozen werd in de 
droomploeg van de week, nadat ze 7 punten (100% !) scoorde voor Dinamo 
Boekarest, dat met 3-0 won van Cluj. Ook Ilka Van de Vyver verliet de Turkse 
ploeg Sigorta Ankara en keerde terug naar Targoviste, waar ze eerder al enkele 
seizoenen uitkwam. Ze deed een opgemerkt optreden door 6 punten (100%) en 
3 aces te scoren tegen Bacau (0-3). De komende tegenstander van Asterix in de 
kwartfinale van de Challenge Cup is middenmoter Lugoy. 

VDK Gent speelt in de volgende ronde van de CEV Cup tegen GB Lodz uit Polen. 
Deze ploeg won maandagavond met 1-3 bij Radom, dankzij o.a. Dominika 
Sobolska, goed voor 11 punten (50%) en 3 blocks. 

In Japan verloor Hisamitsu eerst met 2-3 van Hitachi (Lise Van Hecke 16 
punten) en het won nadien met 3-1 van dezelfde ploeg (Van Hecke 
topscoorster met 28 punten). 

In Italië verloor Macerata (met Freya Aelbrecht in de basis, goed voor 4 punten 
aan 50% en 1 block) met 0-3 tegen Chieri, bij wie Kaja Grobelna eens te meer 
mvp werd als topscoorster met 18p (48%) en 4 blocks. Haar ploeg plaatste zich 
ook voor de kwartfinale van de Challenge Cup na 2-3 winst bij Panathinaikos 
(Kaja 19p). Sliedrecht in de volgende tegenstander. 

Ook Britt Herbots (16p – 47%) en Celine Van Gestel (9p – 35% - 4 blocks, 67% 
receptie) wonnen met Firenze: 2-3 bij Pinerolo. Bergamo versloeg VV Milano in 
de tiebreak zonder dat Pauline Martin op het wedstrijdblad kwam. 

In Griekenland 3-1 winst voor Markopoulo (Lara Nagels 2) tegen Hvolakov. 

In Nederland stopt Saskia Van Hirtum als talentcoach bij het Nederlandse 
beachteam na verschillen van inzicht. Casper Groenhuijzen vervangt haar 
voorlopig. 

Knappe zege in Frankrijk voor Mulhouse (Rousseaux 7p – 40%; Silke Van 
Avermaet 9p – 47%) dat met 3-0 de baas bleef over Le Cannet. Leider Nantes 
won met 3-0 van Marcq-en-Barouel en Strumilo scoorde 1 puntje in de 3de set. 

Puntverlies in Turkije voor leider Eczacibasi: 2-3 op Yollari: 30-32, 29-27, 25-22, 
21-25, 13-15 zonder de inbreng van Laura Heyrman. 



Verlies voor de Belgen in Duitsland: Stuttgart – Wiesbaden 3-1 (kapitein Jodie 
Guilliams 11p – 26%, 2 blocks, 13% eff. receptie) en Vilsbiburg – Straubing 3-2 
(Amber De Tant 15% eff. receptie). 

Dries Hoeyberghs leider in Denemarken 
Dankzij twee 3-0 zeges (tegen Odense en tegen Ikast) staat Nordenskov in 
Denemarken aan de leiding van het klassement. Coach van de leidersploeg is 
Dries Hoeyberghs. Eerlijkheidshalve: Marienlust kan die leiderspositie grijpen 
als ze later deze week een inhaalwedstrijd wint. 

In Nederland wordt het contract van bondscoach Roberto Piazza verlengd tot 
eind 2024. In de competitie won Orion (Liam McCluskey) met 0-3 bij VCN in 
Capelle a/d IJssel. 

Ook in Bulgarije een Italiaanse coach (Camillo Placi) aan de eer. Hij won de 
Bulgaarse beker met Pazardzik: van 0-2 naar 3-2 tegen Burgas voor 1850 
kijkers. 

In Italië vestigt leider Perugia een nieuw record: zes speeldagen voor het einde 
van de reguliere competitie zijn ze al kampioen. In de ploeg spelen Rycklicki 
(ex-Maaseik), Leon, Giannelli, Herrera en de club wordt geleid door de ex-
Belgische bondscoach Anastasi. 

In de competitie won Trentino (mét 3 punten voor Wout D’heer, 100%, 1 block) 
met 1-3 bij Civitanova (Zaytsev 19). Padova won met 3-0 van Taranto zonder de 
inbreng van Mathijs Desmet. En in A2 verloor Lagonegro (zonder de 
geblesseerde François Lecat) met 2-3 van Cuneo. 

In Polen won Project Warschau met 3-2 (27-25 in de tiebreak) van Belchatov. 
Igor Grobelny kwam in de laatste drie sets in en scoorde 9 punten (37%). 
Dubbele nederlaag voor Katowice: 3-0 bij Suwalki (Tomas Rousseaux viel één 
setje in: 1p aan 25%) en 1-3 thuis tegen Olztyn (Rousseaux 1p). 

In Griekenland verloor Foinikos in de halve finale van de Liga-beker in de 
tiebreak tegen Olympiakos (16-14), ondanks 8 punten (55%) van Kevin 
Klinkenberg, vorige week nog mvp bij zijn ploeg. Panathinaikos is de andere 
finalist. 

Sam Deroo deed een uitstekende zaak met Zenit Kazan in Rusland, want zijn 
ploeg won de topper tegen Dinamo Moskou met 3-1, terwijl concurrent Zenit 
Sint-Petersburg met 2-3 verloor tegen Dinamo Moskou, maar met 3-0 won van 



Novosibirsk. Klassement: 1. Kazan 55p; 2. St.-Petersburg 54 (1 match minder), 
3. D. Moskou 49. 

In Frankrijk scoorde Marin Dukic 2 punten (25%) voor Montpellier, maar 
Tourcoing ging met de 1-3 winst naar huis. 
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