
newsflash 

De Ermasport Volleyball Classic is overal te volgen. Geen drie 

dagen in de sporthal? Geen probleem, via Twitter sturen we 

gedurende de gehele dag korte updates over het toernooi de 

wijde wereld in. Ook een twittervolger? Gebruik de hashtag 

#esvc in uw berichten, en volg @volleyclassic, de officiële 

Twitter van de Ermasport Volleyball Classic. 

Op de website, 

www.ermaclassic.nl, wordt 

vrij snel na elke wedstrijd 

een update gegeven van de 

laatste stand van zaken. 

Met foto’s, video's en 

verslagen.  

De video’s zijn ook 

rechtstreeks te benaderen 

via het YouTube-kanaal, 

www.youtube.com/ 

ermaclassic. 

editie 2010 – nummer 1 

Het progammaboekje van de Ermasport Volleyball Classic 

2009 meldde het al: Unicaja Almeria komt maar voor een 

ding naar Almelo: de titel. In die missie slaagde de 

Spaanse ploeg door in de finale met 3-1 (25-23, 25-20, 

19-25 en 25-14) het Zwitserse Volley Amriswil weg te 

spelen. Dallas Soonias had daar een groot aandeel in: de 

Canadees was met twaalf punten topscorer. Het is voor 

het eerst in de negentienjarige historie van het Almelose 

topvolleybaltoernooi dat een Spaanse ploeg met de 

grootste beker naar huis gaat. Met de overwinning van 

Almeria kreeg sporthal Windmolenbroek een mooi 

afscheid in de vorm van een mooie winnaar. 

 

In de finale trof Unicaja Almeria een gemotiveerd Volley 

Amriswil. De Zwitserse formatie van de Nederlandse 

trainer Johan Verstappen groeide naarmate het toernooi 

vorderde. Een matige eerste dag werd afgesloten met de 

laatste plaats in de groep, maar via herkansingen en een 

knappe overwinning in de halve finale op Espinho 

betekende wel een finaleplek. Iets waar Amriswil zeker 

niet op gerekend had, het had zelfs al rekening gehouden 

met het feit dat de trein van 22.00 uur vanaf Munster wel 

gehaald zou kunnen worden. Dat ging dus 

hoogstwaarschijnlijk niet lukken, waardoor de ploeg een 

dagje langer moest blijven. 

Voor de Nederlandse ploegen zat er niet meer in dan de 

vierde en zesde plaats. Dynamo deed het nog het beste 

door in de strijd om het brons te verliezen van de 

Portugese kampioen Espinho. 

De jonge ploeg van Dynamo was een ware 

publiekslieveling in Almelo. Met de 18-jarige 

spelverdeler Nimir Abdelaziz en talenten als Jasper 

Diefenbach en Sjoerd Hoogendoorn veroverde de 

ploeg van trainer Redbad Strikwerda de harten van 

de toeschouwers. Tot een podiumplek leidde al die 

lof echter niet. In de strijd om het brons versperde 

de Portugese kampioen Espinho de weg. Dynamo 

speelde met lef, was bij vlagen zelfs de 

bovenliggende partij maar liet het in de slotfase 

liggen. Twee matchpunten waren aan Dynamo niet 

besteed. Het geslepen Espinho, met 

topspelverdeler Miguel Maia in de gelederen won 

de beslissende vijfde set met 22-20. De set begon 

nog wel veelbelovend, met een voorsprong van 4-0 

en 8-3. Sjoerd Hoogendoorn behaalde op 

indrukwekkende wijze liefst dertig punten binnen 

voor zijn team. 

 

Langhenkel Orion miste in het duel om de vijfde 

plek de kracht om Euphony Asse-Lennik te 

verslaan. Ook hier werd het een vijfsetter: 3-2 (23-

25, 26-24, 25-20, 21-25, 10-15). Diagonaalspeler 

Joris Marcelis sloeg de bal 23 keer tegen de grond, 

bij Lennik waren Gertjan Claes en Marcos 

Dominguez de beste aanvallers. 

 

Jeremy King van Volley Amriswil kroonde zich tot 

beste aanvaller van het toernooi. De Canadese 

diagonaalspeler was in het hele toernooi goed voor 

62 punten. Daarmee liet hij Rodriguez (Lennik) en 

Olteanu van Almeria vlak achter zich. Ook voor 

Almeria was er een individuele prijs te vieren: een 

andere Canadees, Dallas Soonias met de trofee 

voor meest waardevolle speler naar huis. 

Hoe het in 2009 afliep… 
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Uit de media 

Even stilstaan bij de  

twintigste editie 

De Twentsche Courant Tubantia stond in de editie van 

vandaag even stil bij de twintigste keer dat de Ermasport 

Volleyball Classic wordt gehouden. Journalist René Banierink, 

die in de hoedanigheid van perschef van dit toernooi een groot 

deel van de geschiedenis van nabij meemaakte, tekende een 

aantal opmerkelijke en bijzondere feiten op uit de twintigjarige 

toernooihistorie. Onder andere over de Letse connectie: “De 

vooroorlogse bus waarmee het Letse Ozolnieki in 1993 in 

Almelo arriveert, begeeft het bij aankomst. Na reparatie willen 

de Letten betalen met sterke drank en andere snuisterijen. De 

Letten wordt snel duidelijk gemaakt dat ruilhandel hier sinds de 

middeleeuwen niet meer wordt geaccepteerd...” Ook dit jaar is 

er weer een ploeg uit het voormalige Oostblok-land aanwezig, 

in de vorm van de nationale jeugdploeg. Ook de Russische 

oosterburen zorgen voor mooie verhalen: “In 1995 en 1996 

komt (en wint) het legendarische CSKA Moskou, ondanks forse 

alcoholconsumptie. De zelf stevig innemende coach verbiedt 

het zijn spelers. Maar als hij indut, smokkelen de spelers via de 

brandtrap van hotel Elshuys in Albergen de drank naar binnen.” 

 

Een ander aardig verhaal is het opmerkelijke verblijf van oud-

international Guido Görtzen bij boer Lenferink: “In 1994 slaapt 

de latere winnaar van Olympisch goud, Guido Görtzen samen 

met teamgenoot Patrick de Reus bij boer Lenferink. Het duo 

wordt aan het werk gezet: ze helpen op zondagmorgen met het 

melken van de koeien.” 

 

Ten slotte, In een blik op de historie van de Ermasport 

Volleyball Classic mag natuurlijk ook de inbreng van Euphony 

Asse Lennik ontbreken. Met de zestiende deelname is de 

ploeg een graag geziene gast in Almelo. 

Alcom Capelle, de winnaar van 1994. Geheel rechts, Avital Selinger 

Een nieuwe hal… 

Over de nieuwe sporthal IISPA is veel 

gezegd en gedaan. Eerder dit jaar kreeg de 

spiksplinternieuwe topsporthal in Almelo de 

vuurdoop voor een echt evenement met een 

aantal wedstrijden bij het Europees 

kampioenschap korfbal. Ook de volleyballers 

van Rivium Rotterdam speelden al eens in de 

IISPA: twee weken geleden werd het 

competitieduel tegen Webton Twente in de 

hal afgewerkt. De spelers reageerden na 

afloop vol lof over het spelen in de hal. Zowel 

qua vloer als qua licht en hoogte is de hal 

een sterke verbetering voor het volleybal in 

Almelo. Bij Webton Twente spraken ze er 

zelfs al over dat het een ideale hal is om elke 

competitiewedstrijd te spelen. Maar of de 

ploeg van Brahim Abchir daarvoor de 

thuishaven Enschede wil verlaten… Dat is 

nog maar afwachten. 

Iedereen naar Almelo! 

Voor wat betreft het deelnemersveld had de 

Ermasport Volleyball Classic altijd flinke 

concurrentie uit België. Had? Ja, had, want 

de traditionele eindejaars-toernooien in 

België zijn ter ziele. De Christmas Cup in 

Maaseik, met natuurlijk traditioneel de 

thuisploeg aanwezig gaat verder als een 

jeugdtoernooi. 

Ook het Flanders Volley Gala, al jarenlang 

een vaste bewoner van sporthal de Witte 

Molen, laat dit jaar het toernooi niet 

doorgaan. Ook vorig jaar werd het 

evenement afgelast. De site van het toernooi 

van voorzitter Marc Pincé meldt: “ Eigenlijk 

het scenario van elk jaar: clubs die 

bevestigen en dan toch weer afmelden, 

waardoor andere teams in extremis moeten 

aangezocht worden. Brazilië, welke reeds 

sinds september hun deelname met twee 

teams had bevestigd, heeft na het WK de 

beslissing genomen om aan geen enkel team 

dat binnen de Super League CBV speelt, 

toestemming te verlenen om deel te nemen 

aan buitenlandse toernooien.” 


