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Niet Draisma Dynamo, maar Rivium Rotterdam staat 

vanavond in de halve finale van de Ermasport Volleyball 

Classic 2010. Wie de eerste set van het onderlinge duel in 

de herkansingen zag, had geen enkel het moment het 

idee dat Rivium vanavond nog aan de slag moest. Een 

afgetekende 25-15 setwinst was het resultaat in het eerste 

bedrijf. 

Rivium Rotterdam herpakte zich echter spectaculair. 

Robin Overbeeke en Edson Felicissimo waren aanvallend 

op dreef en leidden de Rotterdammers naar een 25-20 

setwinst in de tweede set. De beslissende derde set 

werd vervolgens ook een prooi voor Albert Christina en 

zijn mannen: 15-13. 

De nederlaag kwam voor Dynamo ongetwijfeld aan als 

een flinke klap, nadat trainer Redbad Strikwerda na de 

eerste dag nog strijdlustig een comeback van zijn ploeg 

aankondigde. 

Verliezen met slechts één punt, veel zuurder kan je 

niet verliezen. Het overkwam Euphony Asse Lennik op 

de eerste dag in de strijd om de groepswinst tegen 

Unicaja Almeria. Dus was de herkansing de enige 

mogelijkheid voor de ploeg om alsnog de halve finale 

te bereiken.  

Die kans greep Lennik met beide handen aan. Volley 

Amriswil werd met een solide pot volleybal aan de 

kant gezet. 25-21 en 25-22, zo luidden de setstanden 

in deze best-of-three. Krolis en Verhees waren met 

zes punten beiden de belangrijkste spelers in scorend 

opzicht. 

De winst betekent dat Lennik zich mag opmaken voor 

een onderlinge confrontatie met SL Benfica. De 

Portugese toernooiwinnaar van 2004 maakt tot nu toe 

een bijzonder goede indruk, dus een makkie zal het 

zeker niet worden om de eindstrijd te halen. In 2006 

lukte het de Belgen voor het laatst, dus zal de ploeg, 

zonder manager Geert de Dobbeleer die zijn plek bij 

Lennik verruilde voor een functie bij de bond, 

gebrand zijn dit jaar een goed resultaat neer te 

zetten.   

Rivium Rotterdam verrast Dynamo 

Lennik via de achterdeur toch door 



In goed overleg hebben Peter Blangé en de Nederlandse Volleybal 

Bond (Nevobo) besloten om zijn werkzaamheden als bondscoach 

van het Nationaal Volleybalteam Heren te beëindigen. Blangé - 

aanvoerder van het team dat in 1996 Olympisch goud won - is 

sinds 2006 actief als bondscoach. Het Herenteam heeft zich de 

afgelopen jaren bij de World League kunnen onderscheiden. De 

overwinning afgelopen zomer in en op Brazilië was spectaculair.  

 

Het uiteindelijk niet kwalificeren voor de WK 2010 en de EK 2011 is 

voor de Nevobo aanleiding geweest om het sportieve perspectief te 

verleggen naar 2016. Het programma voor de komende twee jaar 

zal gericht zijn op de deelname aan de European League, de 

voorwedstrijden om in aanmerking te blijven komen voor de 

Kwalificatie Toernooien (OKT's) voor de Olympische Spelen in 

London (najaar 2011) en de kwalificatiewedstrijden voor de 

deelname aan de EK 2013 (mei 2012). In de volgende Olympische 

cyclus richting Rio de Janeiro 2016 kan dan weer deelname aan 

World League, WK en OKT's afgedwongen worden. Technisch 

directeur Bert Goedkoop: “Het potentieel van de nationale selectie 

en talententeams is groot. Een goed doordacht, volwaardig maar 

wel realistisch en gedragen programma zal het mannenvolleybal 

stap voor stap weer op de plek terugbrengen waar het hoort, te 

weten bij de wereldtop. Daar is tijd voor nodig.”  

 

Vanwege de zorgvuldigheid heeft de Nevobo er voor gekozen om 

ruim de tijd te nemen om met de spelers, bondscoach en het 

begeleidingsteam te overleggen. Peter Blangé stelt daarover: “Ik 

ben er trots op dat ik heb kunnen en mogen bijdragen aan de 

ontwikkeling die het nationaal team en de spelers hebben 

doorgemaakt. Ik voel me echter ook medeverantwoordelijk voor het 

uitblijven van voldoende resultaat. Ik vind het jammer dat ik de klus 

niet af heb kunnen maken, maar mede gezien het gewijzigde 

programma voor de komende jaren is het een begrijpelijke keuze 

die de Nevobo en ik nu hebben gemaakt.”  

 

De Nevobo zal zich met voorrang buigen over de aanstelling van 

een nieuwe bondscoach. Peter Blangé neemt de tijd om zich te 

beraden over het vervolg van zijn loopbaan. Algemeen directeur 

Marcel Sturkenboom: “Het respect voor de speler en bondscoach 

Peter Blangé en zijn betekenis voor het Nederlands volleybal is 

bijzonder groot. Ik ben blij dat we af hebben kunnen spreken dat dit 

gezamenlijk besluit geen definitief afscheid betekent”.  

(Bron: NeVoBo) 

Tweet van de dag 

Makkelijke eerste set gevolgd door twee mindere sets zorgt ervoor dat we met 

2-1 verliezen van Rivium. Flink balen!! #esvc 

@ropermark 

Peter Blangé bondscoach af 
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ToernooiTwitter heeft  

de toekomst 

In de verslaggeving over de 

Volleyballclassic worden alle middelen 

ingezet. Naast de frequente updates 

van de website en de dagelijkse 

nieuwsbrief is er sinds vorig jaar ook 

twitterverslaggeving via het 

account @volleyclassic. Inmiddels 300 

volgers binnen en buiten de hal 

krijgen van minuut tot minuut standen 

en commentaren vanuit het IISPA en 

kunnen meediscussiëren over het 

toernooiverloop en hun favorieten. Ook 

tweeten we regelmatig links naar foto's 

en filmpjes. Wie #esvc gebruikt in 

Twitter mist niets. Wie zelf geen Twitter 

gebruikt kan het toch live volgen op de 

speciale twitterpagina van 

www.volleyballclassic.nl. Actieve 

twitteraars van dit jaar zijn o.a. 

@ropermark, @manonkoning, 

freire1965, @xxKellyy en @Roenys. 

http://www.volleyballclassic.nl/

