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Knack Roeselare – VDK Gent
3-0. (Setstanden: 25-17, 25-18,
25-15). Ploegsamenstelling: Van
Hirtum, Coolman, Tuerlinckx, Verhanneman, Van de Velde, Trinidad,
libero Dejonckheere. Kwamen in:
Fornès, Depovere, Konings, Kindt,
Robbe.
G De laatste speeldag van de reguliere competitie haalde Knack een
gemakkelijke zege in drie sets,
Knack werd nooit verontrust.
ORCZYK IN BEKERFINALE?
G Of Piotr Orczyk speelklaar geraakt voor de finale zondag tegen
Maaseik? “Ik weet het zelf niet
echt. Ik kon wel al meetrainen met
de groep maar of dat voldoende is
voor een basisstek valt nog af te
wachten”, deed de Pool enigszins
geheimzinnig rond zijn al of niet
aantreden.
G Tijdens die bekerfinale komt er
weer een heuse Blue Wall in het
Antwerpse Sportpaleis net als de
twee jongste jaren. In totaal brachten Evelien D’Haene en Greet
Cardoen weer zowat duizend
toegangskaarten aan de man om
die Blue Wall vorm te geven.
G De trofee van de Cup Final, een
beker kan je het moeilijk noemen,
is net als de vorige twee jaren
weer een creatie van het Moorsleedse Klear Glasatelier. Het
kunstwerk bestaat uit een gouden
volleybal gedragen door twee
glazen (arm)steunen vastgemaakt
in een natuurstenen sokkel. De
winnaar moet al van goeden huize
zijn om de trofee in de hoogte te
steken. Unieke stukken zijn het,
want het is niet mogelijk om de
glazen steunen identiek opwarmend dezelfde vorm te geven. Dat
kan je zien in de vitrinekast van
Knack waar de twee vorige trofeeën staan. Glaskunstenares
Veerle Knockaert uit de Moorsleedse Iepersestraat hoopt alvast
dat die derde trofee weer een
plaatsje krijgt op Schiervelde, niet
ver van haar glasatelier.
G Na de bekerfinale van zondag
begint voor de competitie de poulefase met Gent en Haasrode/
Leuven als opponenten. Knack
opent zaterdag 24 februari thuis
tegen Gent, zaterdag 3 maart wordt
in Leuven gespeeld, op woensdag
7 maart staat de terugwedstrijd in
Schiervelde op het programma, op
zaterdag 10 maart wordt in Gent
afgerond. De groepswinnaar gaat
door naar de halve finale. (RBD)

Al vierde bekerfinale
voor Sander Depovere
ROESELARE/ARDOOIE De Roeselaarse spelverdeler Sander Depovere is een
ervaringsdeskundige als het op (Antwerpse) bekerfinales aankomt. De finale van
komende zondag in het Antwerpse Sportpaleis tussen Roeselare en Maaseik is
voor Sander meteen de vierde cupfinal in de Metropool, de eerste mét Knack.
De Knack-setter verbleef woensdag in zijn Antwerpse appartement waar hij van die dag vrij na
de Europese wedstrijd tegen Civitanova genoot met zijn vriendin,
daar kregen we hem aan de lijn.
“Vanavond gaat het weer naar hotel mama in Ardooie, want morgen start de directe voorbereiding
op die bekerfinale. Antwerpen is
bekend terrein voor mij, want ik
speelde er drie jaar. Ik kon na de
Topsportschool in Vilvoorde als
18-jarige naar Antwerpen, bleef er
drie seizoenen waarvan de eerste
twee met Kris Tanghe en het derde met Alain Dardenne. Wij
speelden ook drie keer de bekerfinale. In 2014 wonnen wij van
Roeselare in een beklijvende vijfsetter. In de bijzonder boeiende
belle die wij met 26-28 wonnen
pakten wij de beker. Van Harskamp was passeur. Ik moest mij

Sander Depovere hoeft niet gemotiveerd te worden voor de bekerfinale. (Foto Bart)

een paar keer klaarhouden omnaan de service in te komen, al
moest ik uiteindelijk niet opdraven. Maar als wisselspeler beleef
je die finale intens mee. De finale
had toen plaats in de Lotto Arena.
Ik koester die medaille nog altijd.”
Een jaar later verloor Antwerpen
de cupfinale van Lennik en in
2016 was Knack weer de opponent. “Tegen Lennik – we verloren in drie sets – was de finale al
in het Sportpaleis, waar ze nu nog
gespeeld wordt. Ik werd er een
paar keer ingebracht tegen Lennik. Maar het jaar erop tegen
Knack zat ik geblesseerd en nagelbijtend aan de kant. Dat seizoen
brak ik mijn elleboog in het seizoenbegin en meteen was mijn
seizoen naar de vaantjes. Knack
won toen gemakkelijk in drie
sets.”

ERIN GELOVEN

In 2014 veroverde Antwerpen de beker, met Sander Depovere (links achteraan) en coach Krist Tanghe in de gelederen. (Foto RN)

KNACK ROESELARE
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Straks is Maaseik de opponent.
Wat verwacht Sander ervan? “Ik
zou uiteraard het liefst weer een
winnaarsmedaille om de hals krijgen. Ik geloof er ook echt in niettegenstaande Maaseik dit seizoen
al drie keer de betere was van ons.
Wij verloren twee keer in de reguliere competitie van Noliko met
een 0-3 op Schiervelde en een 3-1
aan de Maaskant. Voor de League
Trophy verloren wij de halve finale in een vijfsetter. Maaseik is overigens ook Europees goed bezig.
Ik verwacht een heel boeiende
wedstrijd die niet in drie sets zal
beslecht worden. En met de beker
kunnen terugkeren zou prachtig
zijn natuurlijk.” (RBD)

Europees verlies,
maar nog niet
uitgeschakeld...
Knack Roeselare kon dit keer
niet stunten tegen een Italiaanse topper, dinsdagavond
werd op Schiervelde met
0-3 (16-25, 23-25, 23-25)
verloren van Civitanova.
Echt top was Knack niet,
maar het kon het de Italianen
toch twee sets echt moeilijk
maken. Dat de twee Italiaanse clubs (Perugia en Civitanova) doorstoten in deze poule,
lag voor de hand. Maar ook
Roeselare, dat nu vier punten
totaliseert, is nog niet uitgeschakeld. Maar het zal dan
wel de drie punten thuis
moeten houden in de wedstrijd tegen het Turkse Fenerbahce (woensda 28/2). Bovendien moeten de uitslagen
in de andere wedstrijden dan
ook nog wat meezitten.
G Knack Roeselare: Van
Hirtum 4 (3 aanval-0 blok-1
opslagpunt), Coolman 7 (52-0), Tuerlinckx 9 (7-1-1),
Verhanneman 10 (9-0-1), Van
de Velde 9 (4-4-1), Trinidad 1
(1-0-0), libero Dejonckheere,
kwamen in: Kindt 5 (2-1-2),
Depovere 0.
G Cucine Lube Civitanova:
Cester 10 (8-1-1), Christenson
3 (0-1-2), Juantorena 12 (101-1), Candellaro 3 (2-1-0),
Sokolov 14 (11-2-1), Sander 12
(9-2-1), libero Grebennikov.

Zondag
18 februari
om 14 uur
KNACK
MAASEIK

KNACK ROESELARE EN
KRANT VAN WEST-VL.

Wenst u hier vermeld te staan
als wedstrijdsponsor bij KNACK
Roeselare, contacteer dan
koen@knackvolley.be
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Op zaterdag 27 januari 2018 stond KNACK Roeselare tegenover de buren van Menen.
De jongens van coach Peris kunnen altijd wel iets meer in Schiervelde, daarom was het
uitkijken geblazen voor de blauwhelmen. Voor de match overhandigde dhr. Wouter Van
Der Stricht, chef Sport KRANT VAN WEST-VLAANDEREN, de wedstrijdbal aan kapitein
Tuerlinckx. Met de buren van Menen weet je nooit, de wedstrijd eindigde in het voordeel
van de thuisploeg, 3-1. KNACK Roeselare dankt zijn trouwe sponsor KRANT VAN
WEST-VLAANDEREN.
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Op dinsdag 16 januari 2018 stond de eerste thuiswedstrijd in de poulefase van de
Champions League gepland. KNACK Roeselare ontving Sir Safety Perugia. De ‘EmileRousseaux-machine’ bereidde zich goed voor en wist dat dit een heel belangrijke match
zou worden voor de rangschikking. Samen met ISS, wilden de Knackies een stunt
realiseren. Voor de match overhandigde dhr. Stein Van Vlaenderen (Operations Director
Industrial Cleaning) de wedstrijdbal aan kapitein Hendrik Tuerlinckx. Aan het eind van de
match toonden de bordjes 2-3.
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