
MAASEIK, 
60 jaar  
topvolleybal



Volleybalclub GREENYARD Maaseik 
dankt

duizenden mensen:

de oprichters, de harde werkers van het eerste en het laatste uur, de sympathisanten;
de supporters, seathouders, kleine, grote en héél grote sponsors, vroeger en nu;

onze adviseurs, scouts en tipgevers;
de mensen van de pers;

de mensen uit het lokale, provinciale, gewestelijke en nationale politieke leven 
die ons hebben gesteund bij onze ambitieuze plannen;

de mensen die onze jeugdteams begeleiden, verplaatsingen rijden met  
onze jeugd, vroeger en nu; 

de trainers, coaches, verzorgers, teambegeleiders van vroeger en nu;
de spelers die hier 60 jaar lang hun best hebben gedaan;

al die mensen die ervoor zorgen dat onze hal elke week opnieuw spic-and-span  
staat te blinken;

die kleine en grotere klusjes voor ons opknappen;
de vele anonieme vrijwilligers en medewerkers op alle fronten.

Volleybalclub GREENYARD Maaseik 
dankt overigens ook 

(wel degelijk gemeend)

onze rivalen en tegenstanders  
(die ons al 60 jaar dwingen om steeds beter te presteren).

Dikke merci!



Als je het nog niet gehoord of gelezen had: wij vieren 
op 17 maart 2020 de 60e verjaardag van volleybalclub 
GREENYARD Maaseik! 

Diverse werkgroepen waren achter de schermen 
maandenlang aan het werk om deze verjaardag pas-
send te vieren: met een feest, met dit jubileumboek, 
ook en vooral met een hulde aan Mathi Raedschelders. 
Onze voorzitter vindt deze verjaardag namelijk een 
passend moment om na 35 jaar een stapje achteruit  
of opzij te zetten. 

Wat dit jubileumboek aangaat, koos de werkgroep 
voor een ‘luchtig fotoboek, doorspekt met anekdotes 
en straffe verhalen’. Wij hebben getracht om zoveel 
mogelijk mensen uit het clubverleden op te sporen én 
aan te sporen om bij te dragen met foto’s en herinne-
ringen uit de oude doos.

Uiteindelijk levert dat natuurlijk meer tekst op dan 
gepland. En zoals dat vaak gaat, kwamen sommige 
reacties helaas wat laat: jammer, maar drukpersen 
wachten niet. Geen nood: in dit digitale tijdperk 
hangen aan een jubileumboek ook sociale media vast. 
Wij zullen daar met genoegen foto’s en tekstjes blijven 
posten! 

Beste lezer, zoek niet naar een inhoudstafel! 
Dit is een bladerboek waarin je vrij kunt rondstrui-
nen en grasduinen. Ben je een lettervreter, dan vind 
je zeker je gading. Liever gewoon foto’s kijken? Ook 
dat kan. (Nood aan ondertitels? Die vind je op onze 
website!) Vooraan vind je vanzelfsprekend een kort (?) 
overzicht van de geweldige geschiedenis van onze club 
en andere herinneringen uit de pioniersjaren. 

Naarmate je vordert, wordt het geleidelijk één grote 
puzzel. Dat heb je met zoveel successen, zoveel anek-
dotes, zoveel herinneringen en straffe verhalen. Idem 
voor al die andere factoren die intrinsiek verbonden 
zijn met onze club: supporters, sponsors, al die vrijwilli-
ge medewerkers, internationale verplaatsingen, jeugd, 
(internationale) transferactiviteit, dames, evolutie in 
accommodatie …

Het eerste woord gaat echter naar onze uittredend 
voorzitter. In het verleden heeft hij tientallen voor-
woorden moeten schrijven; deze keer besparen we 
hem dat. Mathi Raedschelders (die dit boek in zijn 
eentje kan vullen met volleybalherinneringen) mag de 
aftrap geven met enkele van zijn favoriete anekdotes 
uit zijn unieke eigen memoires.

60 jaar is een hoogtepunt maar géén eindpunt! 
Wanneer dit boek van de pers rolt, is het in Maaseik 
Halfvasten: dat is ‘halfweg’, en dat betekent een groot 
feest en óp naar de volgende 60 jaar! 

Veel lees- en vooral kijkplezier!
De redactie   

Beste lezer

“De koegel is doer de sporthal,  
het gewier is gekoch!”(De gevleugelde uitspraak van Georges toen Claudio Gewehr werd 

aangetrokken en nog niemand op de hoogte was van deze transfer.)
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Mathi Raedschelders kijkt 
nog eens om...

SMASH: Mathi, de meeste volley-
balsupporters hebben nooit een 
andere voorzitter gekend: hoe ben 
jij voorzitter geworden?

Mathi: Dat is al even geleden! Na 
de sponsoring door Eurosol was 
de club in 1981 op zoek naar een 
nieuwe naamsponsor. Onze toen-
malige trainer, Gaby Daniëls, had 
door zijn job bij Hörmann goede 
contacten bij Gouden Gids en kon 
een afspraak regelen. Tijdens de rit 
naar de hoofdzetel in Antwerpen 
waren we (Gaby Daniëls, Philippe 
Van Cauwelaert en ikzelf) aan het 
overleggen hoe we de zaak gingen 
aanpakken. Gaby was trainer, 
Philippe manager, maar ik had als 
bestuurslid geen specifieke functie. 
En dus werd ik bij de directie van 
Gouden Gids voorgesteld als 
ondervoorzitter. Zo is dat enkele 
jaren gebleven. Ons gesprek had 
trouwens een positief resultaat: 
Gouden Gids werd voor drie jaar 
hoofdsponsor. In 1985 was het 
dan zover: Eric Van Lancker moest 
wegens drukke beroepsbezigheden 

na 12 jaar stoppen als voorzitter en 
zo schoof ik van ondervoorzitter 
door naar voorzitter van de club. En 
Scana Noliko werd hoofdsponsor!

SMASH: Aan welke anekdotes 
bewaar je de beste herinneringen?

Mathi: Och, alleen al over de 
Europese uitwedstrijden zou ik dit 
boek kunnen volschrijven. Leipzig, 
ons eerste Europees avontuur, 
Treviso, Istanbul, Orestiades, Izmir, 
het koude Kuopio, Jekatarinenburg 
en Nizhnevartosk. Noem maar op. 
Ik zal er drie vertellen waar ik ook 
vandaag nog altijd hartelijk moet 
om lachen.

Baia Mare, november 1990 
We hadden Europees geloot tegen 
het Roemeense Baia Mare, een 
kuuroord in de Karpaten. Wij begre-
pen al gauw dat het een héél moei-
lijke reis zou worden, en daarom 
hebben we onderhandeld om twee 
keer in Maaseik te spelen. Uitein-
delijk kregen we ze over de brug 
met 5 dagen op hotel in Maaseik 

én 1000 US-dollar contant. Ze 
waren nog maar net geland in 
Zaventem of ze vroegen al naar 
dat geld. Ik kon hen overtuigen 
om te wachten tot in Maaseik, en 
in het hotel overhandigde ik hun 
10 briefjes van 100 dollar. Die drie 
bestuursleden begonnen onmid-
dellijk de buit te verdelen. Maar 
je kunt 10 briefjes niet delen door 
drie, hè. En die mannen begonnen 
daar heftig te discussiëren. Ik ver-
stond er niks van maar ik had toch 
in de gaten dat het over dat 10e 
briefje ging. Toen heb ik de heren 
voorgesteld om ze in ruil voor dat 
10e briefje de tegenwaarde in 
Belgische frank te geven: daarmee 
konden ze in Maaseik iets kopen. 
De rust keerde weer. Wij hebben 
toen beide matchen gewonnen en 
we plaatsten ons voor de volgende 
ronde.

Vliegtuigcharter naar Treviso
In januari 1991 moesten we spelen 
in Treviso, het Italiaanse sterren-
team met 4 wereldkampioenen 
van 1990 en trainer Anders Kristi-
ansson. Met de hulp van mijnheer 
De Bruyn, toen directeur van Scana 
Noliko, hadden we het klaarge-
speeld om voor één dag een vlieg-
tuig te charteren van Brussel naar 
Venetië en terug. Voor 5000 frank 
konden 200 supporters meerei-
zen voor de match én een bezoek 
aan het nabijgelegen Venetië. Het 
team was 2 dagen eerder afgereisd 
naar Treviso, en René Corstjens zou 
ons met 5 bussen komen afhalen 
in Venetië. We hadden alles prima 
voorbereid, maar niet dat er die 
dag een dikke mist hing boven 
de lagune van Venetië … Het zag 
ernaar uit dat ons team het zonder 
supporters moest gaan doen.  
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Toen vernamen we dat het 
vliegtuig wél in Bologna zou 
kunnen landen. René kreeg dus de 
dringende opdracht om met zijn 
bussen helemaal naar Bologna te 
trekken. Maar boven de Oosten-
rijkse Alpen kwam de copiloot mij 
opgetogen vertellen dat de hemel 
was opgeklaard en dat we toch 
zouden neerstrijken in Venetië. En 
zo mocht René weer rechtsomkeer 
maken met zijn bussen. Het werd 
een vermoeiende maar heerlijke 
dag, behalve wat de uitslag van 
de wedstrijd betreft. Enkele jaren 
later (in 1997) zouden we in Wenen 
echter een geweldige revanche 
nemen!

De kaars van Czestochowa
We hebben de voorbije jaren meer-
maals gespeeld in de Poolse bede-

vaartstad Czestochowa (met de 
Zwarte Madonna). De eerste keer 
was in 1995. Het was berekoud, 
-20°C. De beroemde kathedraal 
met klooster ligt op een heuvel, 
even buiten het stadscentrum. 
Uiteraard vereerden we de Madon-
na godvruchtig met een bezoek, en 
we kregen een rondleiding in het 
klooster. Jos De la haye had van zijn 
toenmalige baas, Henri Tonnaer, 
de vraag gekregen om een kaars 
van de Madonna mee te brengen. 
Die waren daar goedkoper dan in 
Heppeneert. 

Zo gevraagd, zo gedaan. Toen Jos in 
de kerk de kaars kocht, heb ik er ook 
eentje gekocht, want ze waren echt 
wel mooi. Enkele dagen na onze 
terugkomst krijg ik telefoon van 
Jos: “Waat höbs dich mèt diêj kieërs 

gedoên?” Zonder argwaan zeg ik 
dat ik ze aan mijn schoonmoeder 
cadeau had gedaan. “Bel haar 
onmiddellijk op dat ze de kaars niet 
mag aansteken! Mijnheer Henri 
heeft de kaars laten branden en 
moet nu door de geweldige zwarte 
rook de verver laten komen om 
opnieuw te behangen en het pla-
fond te schilderen.” Maar het was 
wél een mooie kaars!

SMASH: ik stel voor, Mathi, dat we 
eens een avond organiseren om 
die oude Europese verhalen uit de 
sloot te halen.
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1960 - 2020:  
een volleybalsprookje van 60 jaar 

Van 1960 tot 1975 - vanuit het niets naar 1e nationale

Er waren eens, in Maaseik, in de 
jaren 50 van vorige eeuw, enkele 
volleybalgekke paters Kruisheren. 
Die volleybalgekke paters vormden 
een aanstekelijk voorbeeld voor 
de leerlingen van hun college. Er 
kwam een schoolploeg - College 
Maaseik - die in geen tijd naar 2e 
nationale oprukte! Mensen die 
het kunnen weten, beweren dat 
sommige scholieren zó fanatiek 
bezig waren met volleybal dat ze 
in hun laatste jaar opzettelijk een 
buis forceerden om nog een jaartje 
extra te kunnen blijven volleyen! 

Inderdaad: wie bij de Kruisheren 
afzwaaide, mocht niet meer 
meespelen met de collegeploeg en 
had dus drie opties: stoppen met 
volleyen, een andere club zoeken, 
of samen met gelijkgestemden zélf 
een club oprichten. Vandaar dat in 
de jaren 60 in heel het Maasland 
nieuwe clubs uit de grond schoten. 
Een van de eerste was uiteraard de 
Maaseiker Volleybalclub MAVOC! 

Op 17 maart 1960 was het zover: 
net op tijd, want de zomercom-
petitie startte een week later! 
Mavoc Maaseik (stamnummer 334) 
speelde meteen kampioen in 3e 
provinciale. De nieuwe club was 
jarenlang een maatje te sterk voor 
de concurrentie: de promoties (als 

kampioen of als vicekampioen) 
volgden elkaar op. Reeds in 1962 
promoveerde het team naar de 
nationale afdelingen en hoe kan je 
dat beter vieren dan met nog maar 
eens een nieuwe promotie: in 1963 
naar 2e nationale!

Uit de annalen van de club ont-
houden we van die eerste jaren 
onder meer de zoektocht naar een 
geschikt terrein. Dat werd ronduit 
problematisch toen in 2e nationale 
verplicht indoor gespeeld moest 
worden. Bij gebrek aan geschik-
te hal in en rond Maaseik werd 
bijvoorbeeld uitgeweken naar de 
Olympia in Mechelen a/d Maas, 
naar de Familia in Waterschei, of 
per uitzondering zelfs naar zaal 
Jongensgilde in het 35 km verderop 
gelegen Maastricht (Nederland)! 

In 1965 kwam er gelukkig een ein-
de aan de odyssee: Mavoc Maaseik 
vond onderdak in de nieuwe 
sportzaal van TI Sint-Jansberg. Toch 
beleefde de club omstreeks die 
tijd een erg moeilijke periode: de 
naweeën van het plotse overlijden 
van sterspeler en international (!) 
Jan Klaps (2 november 1963, op 
het EK in Roemenië). Mavoc was 
opeens zijn bezieler, draaischijf, 
motor en stuurman kwijt. De club 
dreigde even op drift te geraken, 

degradeerde later uit 2e nationale 
en bleef enkele jaren in 3e naar een 
tweede adem zoeken. 

In 1971 speelde Mavoc echter zon-
der verliesmatch opnieuw kampi-
oen. Volleybal werd weer ‘hot’ in 
Maaseik, en in 1975 was het zover: 
de nieuwe stedelijke sporthal was 
klaar én een uitzonderlijke gene-
ratie volleybalspelers van eigen 
kweek was rijp voor het grote werk. 
Ons team promoveerde in het 
seizoen 1975-1976 zonder verlies-
match naar 1e nationale! 

We vatten onze clubgeschiedenis - toch wel een uniek verhaal - héél in het kort samen in 
vier hoofdstukjes van telkens ongeveer vijftien jaar: naar 1e nationale; naar de 1e landstitel; 
naar onze eigen hal!  
Net zoals de meeste sprookjes begint ook dit verhaal met: “Er was eens …”  
Het verschil met een écht sprookje? Dít is een waargebeurd verhaal!
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“Het was al bijna Kerstmis toen 
Martin Lebl meldde dat hij niet zo 
goed kon slapen omdat de dekens 

waarop en waaronder hij sliep, erg 
jeukten. Na enig onderzoek bleek 

dat de lakens die sinds augustus op 
een stoel naast zijn bed ter  

beschikking lagen, daar nog altijd 
even netjes gestreken en  
opgevouwen lagen ….”(Theo Goyens)
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In september 1967 stapte ik met 
gemengde gevoelens voor het 
eerst de speelplaats van het  
H. Kruiscollege op. Mijn ‘op de groei 
gekochte’ fiets hield ik braafjes 
aan de hand, want als ‘de Pinok’ 
aka ‘Sjalulleke’ je daar zag fietsen, 
zwaaide er wat. Niemand had me 
echter uitgelegd hoe je best de 
trap naar de fietsenkelder nam, 
en dus lag ik twee minuten later 
beneden in de kelder op de vloer 
te spartelen, onder mijn te zware 
fiets. Van een entree gesproken …

Op de speelplaats: vier volleybal-
terreinen, vier verschillende net-
hoogtes, voor klein tot groot. Daar 
werd op elk vrij moment massaal 
minivolleybal gespeeld, met ten-
nisballen of liever nog met ballen 
van een ietsje groter formaat. 
De 3m-lijn als achterlijn; zijlijnen 
waren denkbeeldig. Een beetje 
regen maakte niks uit. Eén tegen 
één, twee tegen twee, zelfs drie 
tegen drie. Prima spelletje voor het 
aanscherpen van reactiesnelheid, 
handigheid, inzicht en trukendoos. 

‘s Middags, van 1 tot 1u30, moest 
het minivolleybal wijken voor het 
échte werk: de klascompetitie, 
met een échte (plastic) volleybal. 
De supporters stonden rijen dik 
tot tegen of zelfs óp de pleinen. 

Scheidsrechters riskeerden hun 
leven: heftige discussies over de 
juiste score, over touché, toetsfout, 
netfout, middellijn. En een bal in of 
uit beoordelen, dat was al hele-
maal onbegonnen werk. Minstens 
5 keer per set gingen de twee dui-
men omhoog: herspelen, dat punt! 

Het terrein vlak voor de school-
poort, daar brandde de lamp: daar 
werd competitie op serieus niveau 
gespeeld. Als kleine jongen keek 
ik daar vol bewondering naar de 
eerste vedetten van al die nieuwe 
Maaslandse volleybalploegen: 
Jos Deckers (Elen), Jos Liebens en 
Jaak Paas (Dilsen), mijn broer Carlo 
(Stokkem), Paul Buyle (Mavoc), 
Frans Ruttens (Mavoc?), Eric Jans-
sen (Molenbeersel), Rob Vandistel 
(Bree), Souvereijns (Eisden), …
Vier-vijf jaar later speelde ik zélf op 
dat terrein. Voor de topmatchen 
bracht pater Brouns met zijn brede 
smile wel eens een échte leren bal, 
wat op gejuich werd onthaald: dát 
was de ultieme waardering voor 
ons spelpeil. Wim Segers, Eddy 
Evens, Jan Martens, Jos Kuijpers, Jos 
Gouverneur, René Fabri, Jos Rutten, 
‘giftig Jeanke’ Lambrichts en vele 
andere straffe gasten, maar tegen 
ónze klasploeg Nippon konden ze 
meestal niet op. (Zo herinneren wij 
ons dat, tenminste.) 

Na de match: kletsnat van het 
zweet de studiezaal in. Soms met 
schaafwonde of beschadigde 
broek. Glunderend omkijken naar 
je tegenstander was er niet bij, 
zeker niet als ‘de Bizon’ surveilleer-
de: die scheurde als straf gewoon 
je agenda stuk. 

“L’histoire se répète.” In dat laatste 
jaar stond mijn kleine broer Francis 
op zijn beurt vol ontzag te kijken 
naar de groten. Ook hij was op zijn 
eerste schooldag op een vreemde 
manier de fietsenkelder binnen-
gedonderd. En ook hij zou leren 
volleyen bij de Kruisheren. Waar is 
de tijd ...

(Piet Peters)

Volleybal: hoofdvak bij de Kruisheren!

“De Poolse trainer Andrej Dulski probeerde in 1984 op 
stage zijn ‘profspelers’ te motiveren met karamellen van 

chocolade.”(Theo Goyens)
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Op 17 maart 1960 werd MAVOC opgericht: de Maasei-
ker Volleybalclub. Dat gebeurde meer bepaald aan de 
Eikerpoort, waar heel wat van de spelers en bestuurs-
leden van het eerste uur woonden. Er werd toen zelfs 
geopperd de club HOEVOC te noemen, Hoger Op Eiker-
poortse VOlleybal Club, maar dit lag te gevoelig t.o.v. 
de concurrent Hoevoc (Hoevenzavel) uit Waterschei.

Ik heb getracht een inventaris te maken van de fami-
lies die in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw in de 
Noorderwijk woonden en waarvan de kinderen en/of 
ouders lid werden van Mavoc. Deze wijk wordt in de 
volksmond ook Eikerpoort genoemd en bestond uit: 
Venlose steenweg (tot aan de Bosbeek), Eikerpoort,  
Mgr. Koningsstraat, Eikerstraat, Burgemeester Philips-
laan en Hertstraat.
Ik kwam tot volgend verrassend resultaat: 

•  Venlose steenweg:   
VAN CAUWELAERT, Charly, Michel, Philippe en Yves. 
MOLENAERS, Marc en Miet. VERBEEK, Jef, Johnny en 
Jos. VAN MONTFORT, Pierre en Theo.

•  Eikerpoort:   
TELEN, Francis, Miete en Guy. RAEDSCHELDERS-  
POUKENS, Mylène. 

•  Mgr. Koningsstraat:   
BUYLE, Hector, René en Paul. GOYENS, Leon. RAED-
SCHELDERS-HOUBEN, Mathi. BEENDERS, Patrick,  
Yvo en Benno. DE LA HAYE, Jos en Bruno.

•  Eikerstraat:   
KLAPS, Willy, Jan en Jos. PAUMEN, Jean en Wilfried. 
BOONEN, Martin. FRENSSEN, Jos.  

•  Burg. Philipslaan:   
Van ERUM, Jos en Pierre. BOONEN, Yvo. 

•  Hertstraat:   
CORSTJENS, Peter.

Ik tel dus maar liefst 36 personen. Het valt op dat de 
vrouwen in die tijd slecht vertegenwoordigd waren. 
(Aanvullingen zijn altijd welkom. Die nemen we op  
in ons volgende boek!)

(Jos De la haye)

De wieg stond in de  
Noorderwijk, aan  
de Eikerpoort!

“Mijn vroegste herinneringen aan Mavoc situeren zich 
rond het ogenblik dat de club voor de allereerste keer 
kampioen speelde”, vertelt Philip Gutschoven (°1950). 
Geen wonder dat de toen 10-jarige Philip zich dat 
herinnert: in dat eerste jaar mocht de club haar thuis-
wedstrijden afwerken op het oude tennisveld van zijn 
ouders! Als kleedkamer werd ‘den Tir’ gebruikt, de over-
dekte schietbaan van de handboogschutterij. “Ik zie nog 
hoe Charel Fraeys aan de inkom stond, met rood-groene 
papieren hoedjes. Hij vroeg aan alle supporters of ze 
ook ‘ene chapeau’ moesten hebben.” 

Philip herinnert zich zelfs nog een paar spelers van 
het oorspronkelijke team: “Karel Vanbergen scoorde 
bij voetbalclub Maaseik FC goals aan de lopende band 
maar was ook een uitstekend volleybalspeler. En dan 
had je Willy Craeghs en natuurlijk de broers Klaps. Onze 
international Jan Klaps smashte eens een bal aan flar-
den. ‘Is dèt hèl genog?’, voegde hij er droogjes aan toe...”
Zo rolde Philip Gutschoven als vanzelf binnen in de club. 
“Ik werd wat later speler en heb zelfs de basisploeg 
gehaald. Dat was niet meteen het hoogtepunt in de 
clubgeschiedenis, maar ik ben er toch fier op! Teamge-
noten waren toen o.a. Jos De la haye, Jos Frenssen, Jos 
Custers, Thieu Segers, Paul Buyle, … Dát waren nog eens 
tijden: met zes man in het autootje van Charel Fraeys, 
twee uur onderweg naar Verviers, snel even met 0-3 
winnen en een uurtje later waren we alweer op weg 
naar huis! Die Waalse ploegen waren gewoon geen 
partij voor ons.” 

“Verviers, dat was die overdekte speelplaats met een 
glazen dak en keramische tegelvloer”, put ploegmaat 
Jos De la haye (°1946) uit zijn legendarische geheugen: 
“We moesten in die tijd - einde jaren 60 - dikwijls voor 
een kort matchke naar de kanten van Luik: Chênée, Gri-
vegnée, Sart-Tilman, Grâce-Hollogne, … Tot Luik kenden 
we de weg bijna met de ogen dicht, maar ergens tussen 
Visé en Verviers reed Erik Waelbers de gracht in met 
de VW-kever die hij voor deze verplaatsing had mogen 
lenen van onze proost, kapelaan Walbers.” 

“Ik heb nog de eerste volleybalstapjes van de piepjonge 
Wim Segers mogen meemaken”, besluit Philip Gutscho-
ven. “Ik heb hem zelfs ooit getoond hoe hij zijn armen 
moest houden om een bal op te vangen, maar nog geen 
jaar later hoefden we ‘m niks meer te tonen: een onge-
lofelijk talentrijk kereltje. Voor óns werd het toen stilaan 
tijd om plaats te ruimen voor de nieuwe generatie…” 

(Philip Gutschoven en Jos De la haye)

Even naar Verviers… 
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2Van 1975 tot 1990 - op weg naar de eerste landstitel 

Alle puzzelstukjes pasten in elkaar: 
de Maaseiker volleybalclub was 
op goed 15 jaar tijd van niets naar 
de hoogste afdeling geklommen, 
kon voortaan terecht in de fonkel-
nieuwe sporthal in eigen stad en 
was gezegend met een verbluf-
fend sterke gouden generatie van 
volleybalspelers uit Maaseik en 
directe omgeving. Vaandeldragers 
waren uiteraard Eddy Evens en 
Wim Segers die (reeds als tieners!) 
doorstootten tot de Belgische 
nationale ploeg!

Het team deed het die eerste jaren 
in 1e nationale verre van slecht. In 
1977 bereikte Maaseik zelfs voor 
het eerst de finale van de Beker van 
België! Vanaf 1980 kwam echter 
de klad er weer in: enkele sleutel-
spelers hingen de schoenen aan 
de haak of verlieten de club, en 
écht volwaardige opvolging was in 
eigen huis niet direct voorradig. In 
1984 doemde zelfs het degradatie-
spook even op. 

Het clubbestuur stond voor een 
dilemma en hakte een erg moeilij-
ke knoop door. Toenmalig voorzit-
ter Eric Van Lancker rechtvaardigde 
de keuze later in zijn voorwoord 
voor het jubileumboek bij het 
25-jarig bestaan van de club: ofwel 
blijven we zweren bij de lokale 
ruggengraat, als amateurs (in de 
goede betekenis van het woord), 
“ofwel kiezen wij voor een ander 
alternatief: wij doen wat ambiti-
euzer en vinden dat Maaseik een 
topploeg verdient. (…) Dit is zeker 
niet de makkelijkste weg, maar (…) 
zou u het niet fijn vinden als een 
Maaseiker ploeg ooit EUROPEES zou 
spelen?”

De club koos in 1984 dus resoluut 
voor professionalisering. Er werd 
een eerste fulltime proftrainer 

gehaald en wat later waren ook de 
eerste profcontracten voor spelers 
een feit. Mathi Raedschelders - als 
het ware de verpersoonlijking van 
de ambitieuze nieuwe lijn van de 
club - werd voorzitter en in datzelf-
de jaar 1985 werd Scana Noliko de 
nieuwe hoofdsponsor. Geen mens 
kon vermoeden aan welk fantas-
tisch avontuur we toen samen 
begonnen.

Reeds in 1986 veroverde NOLIKO 
Maaseik een eerste Beker van 
België zodat in november van dat 
jaar in Leipzig (toen nog achter 
het IJzeren Gordijn, in de DDR) de 
allereerste Europacupwedstrijd 
werd afgewerkt: een onvergetelij-
ke ervaring voor wie erbij was. En 
in het seizoen 1990-1991 was het 
dan zover: NOLIKO Maaseik werd 
voor het eerst landskampioen (én 
bekerwinnaar)!

12
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Al 35 jaar is NOLIKO (vandaag GREENYARD) als hoofdsponsor innig 
verbonden met het wel en wee van volleybalclub Maaseik. Een tamelijk 
unieke samenwerking! We vragen ons best niet af hoe ons verhaal zónder 
hen zou zijn verlopen … Maar wat we wél eens wilden weten: hoe is die 
samenwerking eigenlijk tot stand gekomen? Onze redacteur nam hier-
voor contact op met Emile De Bruyn die indertijd Noliko bestuurde. Eén 
vraag volstond voor twee boeiende anekdotes!

Maaseik kwam nog net op tijd!
Ergens in 1984 of ‘85 had ik het met 
mijn goede vriend Louis Tyskens 
(hevig supporter van Mavoc) eens 
gehad over onze interesse om ‘zijn’ 
volleybalclub te sponsoren. Daar 
kwam achteraf eigenlijk geen reac-
tie op. We vonden dat vreemd maar 
ook weer niet, want in Maaseik 
ging toen het gerucht “dat Noliko 
failliet was” ...

Wat later dat jaar nam niet 
Maaseik maar Hörmann Genk con-
tact op voor sponsoring. Een tijdje 
later stond ik in mijn kantoor klaar 
om naar de vergaderzaal te gaan 
waar de mensen van Genk zaten te 
wachten om samen het sponsor-
contract te tekenen. Het was 14.05 
uur en mijn telefoon ging: Guy 
Voets, bestuurslid van Mavoc, vroeg 
of ze eens mochten komen praten 
over … sponsoring. Ik heb brutaal 
geantwoord: “Maak dat ge hier zijt, 
of ik teken een contract met Genk!” 
Om 15.30 uur zaten we samen met 
het bestuur van Mavoc Maaseik. 
Toen ik vroeg aan welk bedrag 
zij dachten, kwam de schuchtere 
vraag naar 400.000 frank (10.000 
euro). Nu had ik (door die con-
tacten met Genk) zélf al grondig 

nagedacht over mijn budget, 
en dus blufte ik met mijn grote 
mond: “Wat kunt ge nu doen met 
400.000? Ik geef u 800.000 frank, 
maar zorg dan wél dat Mavoc dit 
seizoen minstens bij de eerste drie 
eindigt. En als Mavoc kampioen 
speelt, verdubbelen we dat bedrag!”

Het contract was vlug getekend ... 
Dat seizoen werd VC Noliko twee-
de. We verloren de finale nipt van 
Ibis Kortrijk. Dat was het begin van 
vele jaren topvolleybal in Maaseik! 

De eerste wedstrijd
De eerste wedstrijd van dat eerste 
seizoen speelden we tegen Ibis 
Kortrijk. Na 7 minuten was het 
al 0-1 voor Ibis. Ik zat naast de 
kersverse voorzitter Mathi Raed-
schelders en keek hem zo eens 
bedenkelijk aan, en Mathi zei 
verontschuldigend: “Ja, sorry. Het 
is al gebeurd dat we tegen Kortrijk 
na een half uur terug in de kantine 
zaten …”
Maar NOLIKO Maaseik herpakte 
zich en won de wedstrijd met 3-1. 
En op het einde van het seizoen 
waren we tweede! 

(Emile De Bruyn)

Met NOLIKO naar de top

“Georges Stinckens en Krit Swennen (sporthalpersoneel) 
organiseerden een petitie toen Eddy Evens wilde stoppen 

als speler.

”
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Na een zalige kampioenenviering in café Majestic zag 
ik dat bakker Schouben (ook een fan van de club), om 5 
u ’s morgens al volop aan het werk was. Ik kocht er een 
mooie vlaai en Dirk spoot keurig met verse slagroom 
‘NOLIKO Maaseik kampioen’ erop. 

Fier op titel en taart deed ik enthousiast een auto 
stoppen om de taart te tonen aan een vriendelijke 
mevrouw. Ze opende het portier om de tekst te kun-
nen lezen en ik hield de taart behulpzaam een beetje 
schuin. Helaas gleed ze met slagroom en al uit mijn 
handen, de auto in! De mevrouw was opeens niet 
meer blij met onze titel! Bakker Dirk spoot er een  
nieuwe tekst op en we hebben de taart met veel  
plezier genuttigd op het appartement van Yves  
Barthels en Nathalie in de Pelserstraat.

(René Corstjens)

Niet blij met de  
kampioenstitel!

Roger Schoonbroodt kwam in 1985 naar Maaseik, 
en dat was een voltreffer.  “1985-86 was mijn eerste 
seizoen bij NOLIKO Maaseik. Op het einde van dat 
seizoen mochten we vieren: we waren bekerwinnaar 
én vicekampioen. Van Bertrand Op de Kamp kreeg ik 
- als Franstalige - al snel de bijnaam ‘Beaupain’. Merci 
hiervoor!”
In die tijd was Café Majestic het vaste clublokaal, en 
daar werd in zo’n successeizoen natuurlijk geregeld 
een feestje gebouwd!

“Iedere thuis- en uitmatch was het daar carnaval! Ik 
mocht van vader Bèr Vanminsel op de tafel dansen, 
op voorwaarde dat ik eerst mijn schoenen uittrok. 
Resultaat: toen ik wat later mijn schoenen terugvond, 
zaten die vol bier en sigaretten. Dank u Jos Theybers en 
Jos Kwaspen! En op de koop toe kreeg ik bier over mijn 
hoofd. Dank u Dariusz Kurek!”

Bèr Vanminsel had het gemerkt, en dat geknoei ging 
hem toch wel te ver. Bèr sprak manager Philippe Van 
Cauwelaert erop aan.
“Philippe kwam ons waarschuwen en hij zei: ‘Roger, 
stop ermee of ik stuur je terug naar Welkenraedt’, en 
tegen Kurek: ‘Dariusz, stop of ik stuur je terug naar 
Polen!’ Maar hij moest er zelf om lachen. Tegen Bèr zei 
hij: ‘Het is in orde, ze gaan dat nooit meer doen.’ En 
daarna trakteerde hij nog met een vat bier! Zo konden 
we nog tot in de vroege uurtjes blijven feesten, samen 
met de supporters: Louis Kuypers bijvoorbeeld, en zijn 
lief vrouwtje Finneke. En na die fameuze afterparty’s 
kon ik mijn roes uitslapen op mijn kamer bij Lucie 
Purnot.” 

(Roger Schoonbroodt)

Altijd carnaval  
in Maaseik!

(René Corstjens)

“Met Leon, onze kinesist, op weg door 
Duitsland. Toen nog zonder gps natuurlijk. 

Hij scheurde de pagina’s uit mijn ‘Beste boek 
van de weg’ om een beter overzicht te  

krijgen!”
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Van 1990 tot 2005 - de wonderjaren

“Kampioen zijn is plezant”, zingen 
ze in een welbekende Vlaamse 
tv-serie. ‘t Is de waarheid. Als je 
ervan geproefd hebt, wil je méér. 
Na de eerste landstitel was het 
beest los! 

De professionalisering werd 
razendsnel voortgezet. Nog vóór 
het einde van zijn spelerscarrière 
en daarna (later als technisch 
directeur) speelde Eddy Evens 
een belangrijke rol in de verdere 
uitbouw van de club. De functie 
van teammanager evolueerde 
stilaan naar voltijds clubmanager, 
terwijl Marc Vermeulen in voltijds 
verband clubsecretaris Jos De la 
haye een hóóp werk uit handen 
nam. Nóg op voltijdse basis werd 
een project voor jeugdopleiding in 
en rond Maaseik gestart. In 1993 
ontstond de businessclub AgorA 
en wat later werd ook het inter-
nationaal toernooi uit de grond 
gestampt … 

Maaseik nam een lengte voor-
sprong op de overige clubs in ere-
divisie, qua omkadering én sportief. 
Ook de komst van de Zweedse top-
coach Anders Kristiansson (in 1992) 
was een schot in de roos: in de 
periode van 1990 tot 2005 viel in 
België vaak bitter weinig te begin-
nen tegen de pletwals die NOLIKO 
Maaseik was. De club veroverde 
in dit anderhalve decennium 10 
landstitels, 8 bekers en 8 supercups 
en onderscheidde zich ook telkens 
weer op Europees niveau.

In het wonderjaar 1997 won 
NOLIKO Maaseik de Belgische titel, 
beker én supercup, en stootte het 
team Europees door tot helemaal 
in de Final Four (in Wenen). Absolu-
te waanzin toen ginds ook de top-
favoriet, het Italiaanse Treviso, voor 
de bijl moest! Maaseik kroonde 

zich zowaar tot Europees vice- 
kampioen! En het werd zelfs nog 
straffer: in een WK-kwalificatie-
match versloeg België dat jaar 
Olympisch en Europees kampioen 
Nederland met 0-3 in eigen huis, 
met een team dat volledig uit spe-
lers van Maaseik bestond! Dit unie-
ke jaar werd - terecht - bekroond 
met de speciaal hiervoor gecreëer-
de titel van Belgische Sportclub 
van het jaar.

Dit Europees succes was géén 
toevalstreffer: nog meer Europees 
zilver en brons volgde in 1999, 
2000 en 2001, ook later in 2008. En 
toch … knaagde er iets. Want toen 
in 2001 voor het eerst het Europese 
kampioenenbal van de Champions 
League werd georganiseerd, mocht 
NOLIKO Maaseik uiteraard deelne-
men, maar dan niet in de sporthal 
van Maaseik. Deze voldeed name-
lijk niet aan de strenge normen. Dit 
nieuws kwam in Maaseik aan als 
een mokerslag! 

NOLIKO Maaseik verhuisde voor 
zijn allereerste thuiswedstrijd in de 
Champions League (2001) naar de 
Expodroom in Bree, en bleef daar 
nog jarenlang alle internationale 
thuiswedstrijden afwerken. De 
club was hier echter niet gelukkig 
mee: dit was ‘behelpen’, en het 
ondermijnde de verdere ontwikke-
ling. Mede onder impuls van Vital 
Heynen (toen al clublegende in 
wording) werd op bestuursniveau 
gewikt, gewogen, gecijferd en 
uiteindelijk gekozen voor de bouw 
van een eigen modern topsport-
complex dat onze internationale 
ontwikkeling zou veiligstellen voor 
vele jaren.

(Frank Van Roost)

❱❱  In 2001 haalde Maaseik de 
Final Four van de CEV-cup, met 
alleen maar Italiaanse tegenstan-
ders. Het weekend vond plaats in 
Sansepolcro, 150 km ten zuiden 
van Bologna. Kort na de vliegreis 
hield de bus plaspauze aan een 
snelwegrestaurant. De bus ver-
trok wat later opnieuw, maar na 
een kilometertje bleek hulptrainer 
Thieu Bollen te ontbreken. Ploeg-
manager Theo Goyens is toen over 
de pechstrook het hele eind naar 
het restaurant teruggelopen, en 
daarna nog eens opnieuw in de 
andere richting, mét Thieu Bollen.
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De vipruimte in Jekaterinenburg was een pareltje!

Frank Van Roost behelpt zich in de oertijd van de digitale communicatie in de ‘perszaal’ van het Russische Belgorod.
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Het volgende verhaal mocht in geen geval ontbreken in dit boek, wegens het 
bijzonder avontuurlijke gehalte en omdat ons vanuit vier (4) bronnen allerlei 
informatie werd bezorgd … 

Een van de strafste verhalen 
dateert van januari 1998, toen we 
naar Belgorod reisden, zo’n 800 
km ten zuiden van Moskou. Een 
jaar eerder was Zonhoven (met 
o.a. Wout Wijsmans) via Moskou 
naar Belgorod gevlogen en dat was 
géén meevaller geweest. Vandaar 
dat Maaseik het probeerde via 
Ukrainian Airlines. Na een tussen-
stop in Wenen verliep de tweede 
vlucht tot Kiev voorspoedig.
In Kiev begon de miserie. Spelers 
en begeleiders werden naar een 
eenzame uithoek van de tarmac 
gevoerd waar een aftandse Yak-40 
stond te wachten. Dat is een vrij 
klein toestel waar je je langs de 
staart binnenwurmt en waar bij 
de opstelling van de zetels niet 
echt rekening gehouden is met de 
afmetingen van de modale volley-
balspeler van om en bij de twee 
meter… 

De meegereisde VRT-journalist 
Peter Vandenbempt fronste de 
wenkbrauwen (en liet Frank Van 
Roost een foto maken) toen hij zag 
dat één van de banden van het toe-
stel tot op de ijzerdraad versleten 
was. 

Het hele gezelschap kroop het 
toestel in en wachtte geduldig, 
weliswaar met een bang hartje. 
Een half uur, een heel uur. Er kwam 
een piloot opdagen (met een vlie-
genierspet van vóór de oorlog) die 
zich een behoorlijke portie moed 
had ingedronken, zo leek het toch. 
Wat later kwam het bericht dat de 
luchthaven van Belgorod gesloten 
was, wegens mist. Er zat dus niets 
anders op dan in Kiev te over-
nachten in het mastodonthotel 

Bratislava. Tot consternatie van de 
radioluisteraars op het thuisfront 
vertelde Peter Vandenbempt alvast 
iets over die vliegtuigband. Zo 
hadden ze thuis ook alweer iets om 
over na te denken … 

In hotel Bratislava kregen de spe-
lers intussen ‘s avonds één voor één 
telefoon op de kamer … ‘of ze geen 
mooi Oekraïens gezelschap op de 
kamer wensten’. 

‘s Morgens stond iedereen fris en 
monter op. Na een middagvlucht 
en busreis kwamen we toe in 
Belgorod, waar we te horen kregen 
dat er daags voordien geen spatje 
mist te bespeuren was geweest. 
Tja ... Aankomst in het hotel om 
13 uur. De wedstrijd was gepro-
grammeerd om 18 uur, en van enig 
uitstel kon geen sprake zijn. 

Maaseik speelde op adrenaline 
een schitterende wedstrijd, maar 
werd hier en daar ‘tegengewerkt’: 
verloren met 17-16, 17-16, 15-7. (17-16? 
Jaja, oude telling.) In set één en 
twee werd al snel duidelijk dat we 
niet mochten/konden/zouden win-
nen: tijdens de time-outs stonden 
de lijnrechters (!) het publiek op 
te zwepen: daarvoor diende hun 
vlaggetje dus. 

Na de match moest René Corstjens 
mee gaan toosten bij de voorzitter 
van Belgorod. En hij moest een 
heildronk uitbrengen. Die van de 
Russische voorzitter hebben we 
niet verstaan; René toonde zich 
heel enthousiast en kieperde zijn 
glas wodka achterover met de his-
torische vriendschappelijke slogan: 
“Ge kunt hier allemaal mijn kl*** 
kussen!”

(Rudi Pyls, René Corstjens,  
Frank Van Roost, Jos De la haye)

Belgorod - Mission Impossible

Radioreporter en voetbaljournalist Peter 
Vandenbempt ging mee op avontuur en 
deed een vrij akelige ontdekking. 
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Met Anders Kristiansson trokken 
we op stage naar Thessaloniki: 
het was mijn tweede opdracht als 
teammanager zónder Theo. 

Bij het inchecken gaf ik alle sleutels 
zomaar voor de voet weg aan het 
team: de eerste kamer was voor 
Anders en Claus, dan kamers voor 
de  spelers en voor de kine, en 
de laatste sleutel was dus voor 
mezelf. Mijn kamer viel best mee: 
vlak naast de lift en ook vlak bij de 
bar. Ik beschikte over een prachtig 
terras met een mooi uitzicht over 
Thessaloniki en de zee.

Wat later bleek dat onze coach 
het iets minder getroffen had: een 
kamer in de kelder, met een klein 
venstertje dat - zo’n 15 cm boven 
het gras - een fraai uitzicht gaf op 
de vuilnisbakken van het hotel. De 
spelers vonden het hilarisch, de 
coach iets minder. 

Anders heeft me hier achteraf 
nog vaak over aangesproken. Mijn 
debuut als teammanager was dus 
geslaagd.

(Ivo Rutten)

Met uitzicht op zee. Of … 

“We kwamen met de bus 
terug van onze kampioe-
nenmatch in  Roeselare… 
Kent Greves kruipt door 

het luikje in het dak van de 
bus bovenop de bus … en 

komt door het andere luik 
weer naar binnen. En dát 

terwijl de bus reed! …  
Jaaa, toen kon zoiets 

nog!!!”(Pascal ‘Paco’ Delfosse)

(Pascal ‘Paco’ Delfosse)

“Ergens in de jaren ‘90: we waren kampioen 
geworden en kwamen in Maaseik aan, in de  

auto van René Corstjens. Kent Greves, Frederik 
Delanghe en ikzelf draaien de zijruiten wat  

omlaag en hangen half uit de auto te juichen  
totdat … 2 van de 3 ruiten breken en door  

het portier zakken … Oeps!”
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Franky Reijmen speelde vooral in de jaren 90 en ook nog begin 21e eeuw 
als middenman bij Maaseik: ruim 10 jaar, goed voor een massa titels, 
bekers en medailles en voor nog veel meer heerlijke herinneringen.  
“Niet altijd vatbaar voor publicatie”, zegt ie zelf…

De Europese match tegen Wout in 
de Expodroom in Bree. Helemaal 
uitverkocht, 4700 supporters in de 
zaal. Dat was nooit gezien!

We waren (in mijn eerste jaar) 
onderweg naar huis na een 
gewonnen uitwedstrijd. Uitge-
laten sfeertje in de auto, ge kent 
dat. Opeens kwam iemand op het 
idee om te ‘moonen’. Zo gezegd, 
zo gedaan. Zat me toch wel onze 
hoofdsponsor Emiel De Bruyn in 
de eerste wagen die wij moon-
den! We hebben ons bloot gat 
daarna niet meer laten zien, en 
het was toch wel een beetje bang 
afwachten hoe hij in de Majestic 
zou binnenkomen. Maar gelachen 
hebben we wel!

Onze eerste Final-4 in Wenen waar 
wij als Belgisch clubje grootmacht 
Treviso versloegen en het daarna 
ook Modena moeilijk maakten in 
de finale! Achteraf vertelden ze 
dat ze voor het eerst dat seizoen er 
niet gerust in waren: een geweldig 
compliment voor ons! Een paar 
jaar eerder speelden wij in Italië 
nog in de trainingshal van onze 
tegenstander ‘omdat wij toch 
maar die Belgjes waren’, niet de 
moeite waard om de échte wed-
strijdhal te gebruiken ...

Europees naar Nizhnevartovsk (94-
95), met overnachting in Moskou. 
Kleine kamers, kleine bedden 
(1m90 met een hoge plank aan 
beide uiteinden). Zie je Jan-Wil-
lem en mij al liggen? De VRT (Jan 
Noppen) was erbij en heeft onze 
verbouwingswerken gefilmd. Dat 
filmpje (een montage zoals de 
Comedy Capers uit de oude doos) 
is nog op YouTube te vinden… 
Veel werk om een paar uurtjes te 
kunnen slapen!

Tijdens de Final-4 in Spanje lagen 
wij in appartementen (twee slaap-
kamers, een living en badkamer).  
Ik lag met Schuil, Molto en Krnic 
op de kamer. Deze drie kerels had-
den er een sport van gemaakt om 
tikkertje te spelen, om het even 
waar of wanneer: in de luchthaven, 
op restaurant, in de sporthal, in 
het appartement, … 
De hele tijd hoorde je: “It’s you!” 
Doordat onze slaapkamer en de 
living met elkaar verbonden waren 
via een terras, konden zij rondjes 
lopen en dus ook hier hun gang 
gaan. 

Op zeker moment verstopte Schuil 
zich op onze kamer in de kleerkast. 
Krnic had dat niet gemerkt en is 
nog 5 minuten blijven zoeken tot-
dat wij de slappe lach kregen en 
hij Richard hoorde in de kast.

De legendarische feesten in de 
Majestic. Winnen of niet, het was 
daar altijd feest. Ma Barthels die 
rond 1u30 steevast op handen 
en knieën over de toog kroop; de 
optredens van Schuil (André Van 
Duin) en Urnaut (O sole mio), en 
de supporters die dan uit volle 
borst meezongen; het feest na 
onze eerste kampioenstitel in 
de Majestic. Mijn vader dacht 
een rustig plekje aan de toog te 
vinden, maar heeft daardoor de 
hele avond meters bier moeten 
doorgeven. Buiten was een extra 
tap nodig omdat het binnen al 
stampvol zat, en het standbeeld 
op de rotonde werd aangekleed in 
de clubkleuren.

Enkele avonturen met Franky Reijmen 

✪

✪

✪

✪

(René Corstjens)

“In Zwolle kwam trainer Marc Spaenjers om 2 uur 
‘s nachts even poolshoogte nemen in de bar. Net op 
tijd om nog te zien hoe Roger via ‘neusblazen’ een 

condoom deed ontploffen.”
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In 1997 werd voor het eerst de trofee “sportploeg van het jaar” toegekend. 
De prijzen voor sportman en sportvrouw van het jaar werden al sinds jaar 
en dag uitgereikt, maar sportploeg van het jaar was in 1997 iets nieuws.

Waarom ging die primeur naar de volleybalclub van Maaseik? Wij hadden 
in 1997 een superjaar: NOLIKO Maaseik werd landskampioen en beker-
winnaar én - als allereerste Belgische club - Europees vicekampioen. En als 
klap op de vuurpijl bestond de Belgische nationale ploeg die dat jaar in een 
kwalificatiematch voor het WK de regerend Olympisch kampioen én rege-
rend Europees kampioen Nederland in eigen huis met 0-3 ging verslaan, 
uitsluitend uit spelers van Maaseik!

Heynen, Roex, Reijmen, Barthels, Wijsmans en Delanghe wonnen op 30 
december in Tilburg in drie sets van Oranje, dat toen in principe het beste 
team ter wereld was. En dit was BOIC-voorzitter Adrien Vanden Eede (zelf 
oud-volleybalspeler van ASUB) niet ontgaan. Zijn stem gaf toen waar-
schijnlijk de doorslag.

Deze titel prijkt sindsdien trots op ons briefhoofd.

(Jos De la haye)

Belgische sportploeg  
van het jaar 1997

(Frank Van Roost)

❱❱ In 2003 zorgde hulptrainer Thieu Bollen 
voor een straffe stunt in het Poolse bede-
vaartsoord Czestochowa. Hij beloofde dat 
hij in geval van winst de mythische klok van 
de kathedraal zou luiden. En ja hoor, daags 
na de 0-3 werden de Zwarte Madonna en 
alle katholieke Polen van de stad omstreeks 
het ochtendgloren, op een onchristelijk uur, 
opgeschrikt door de klok …

“Een toptrainer (Anders 
Kristiansson) streakte ooit 

samen met een  
vrouwelijke fan (een arts)

een rondje op de markt 
van Maaseik.”
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Enkele vaste supporters uit 
Lanaken (wijlen Tony Hechter-
mans, Leon Corstjens, Jos Mertens, 
Jean-Pierre Craenen) volgden 
indertijd samen met Ivo Rutten en 
Marc(ske) Vermeulen alle thuis- 
én uitwedstrijden van NOLIKO 
Maaseik: Torhout, Antwerpen, 
Averbode, Roeselare, Herentals, 
Lanaken, Zellik …

Die eerste Europese Final-4 
(Wenen, 1997), daar móésten we 
óók bij zijn. Er werd een busje 
gehuurd. Jean-Pierre zou rijden en 
Leon (genie in kaartlezen) zou hem 
assisteren. 

In de vroege vrijdagavond vertrok-
ken we richting Wenen. Tony had 
gezorgd voor drank onderweg: 
enkele petflessen vol zelfgemaakte 
groene cocktail van Pisang Ambon, 
fruitsap en (te) veel alcohol. Na 50 
km was het al één groot feest in 
het busje. Chauffeur Jean-Pierre 
kon maar hopen dat er straks in 
Wenen nog iets overbleef … Helaas.

Ondanks geheelonthouding reed 
Jean-Pierre even voorbij Mün-
chen richting Zillertal: macht der 
gewoonte, hij ging daar immers elk 
jaar skiën … Pas een heel tijdje later 
begonnen sommigen onraad te 
ruiken. Gps bestond nog niet, maar 
bij een pitstop in een Tankstelle 
bleek op de landkaart die daar hing 
inderdaad dat … Godver-de-god-
ver!!! Rechtsomkeert, helemaal 
terug naar Rosenheim en dan naar 
Wenen. Een omweg van ongeveer 
200 km! 

In Wenen vonden we niet alleen 
het hotel maar ook een cafeetje 
waar toevallig ook twee Italiaan-
se reporters van La Gazetta dello 
Sport zaten. De halve liters bier 

vonden hun weg naar de dorstigen 
uit het Maasland. We sloten een 
deal met de zelfzekere Italianen: bij 
winst van Maaseik zouden zij een 
tonnetje bier betalen, bij winst van 
Sisley Treviso zouden wij de tegen-
waarde in wijn betalen … 

Na de Wiener Schnitzel gingen we 
op zoek naar de Wiener Sporthalle. 
Probleem: het kaartgenie zag alles 
troebel en met de chauffeur was 
het in feite niet veel beter gesteld. 
(Over de anderen zullen we maar 
zwijgen.)

Geen nood. Twee gemotoriseerde 
politieagenten werden omge-
kocht met de gadgets die eigenlijk 
bestemd waren voor het team, 
als cadeau voor de tegenstrevers: 
bokalen van NOLIKO met groenten, 
schrijfgerief van ASLK, bodywar-
mers en petten van SESAM. Die 
twee reden voor het busje op, met 
zwaailicht en sirene. Op elk kruis-
punt moest alle andere verkeer 
stoppen! In het busje heerste de 
slappe lach. De tranen rolden over 
de wangen, ook bij de chauffeur 
die sowieso eigenlijk niet achter 
het stuur hoorde te zitten. Dankzij 
de Weense zwaantjes geraakten 
we bij de sporthal. Zoiets zal nu 
niet meer gebeuren!

In de Sporthal ging het bierfeest 
gewoon voort, zeker na de over-
winning tegen Treviso! De lege 
plasticbekers werden continu inge-
zameld door plaatselijke jongeren: 
later begrepen we dat zij die dag 
stinkend rijk zijn geworden, met 3 
Oostenrijkse schillingen per lege 
beker!

De terugkeer naar het hotel was 
een nachtmerrie. Minstens drie 
keer kwamen we aardig in de 

buurt van het Weense reuzenrad, 
maar het hotel vonden we niet. 
Uiteindelijk werd gestopt en de 
weg gevraagd: een dame was 
zowaar bereid om met ons mee 
te rijden tot het hotel. Met onze 
laatste schillingen hebben we haar 
taxi betaald.

Een goede nachtrust, dito ont-
bijt, en dan aan de slag met het 
gewonnen tonnetje bier! Géén 
nieuwe weddenschap voor de fina-
le. De sporthal werd probleemloos 
gevonden, de finale was voor het 
Italiaanse Modena, en de terugreis 
naar het Maasland verliep vlekke-
loos. 

Deze bijzondere Europese trip werd 
de aanzet voor meer memorabele 
reizen, elk met hun eigen verhaal …

(Marc Vermeulen)

Europees vicekampioen in Wenen … 
en véél meer

“Lang geleden installeerde 
een speler van Maaseik 
(Frans R.) professionele 

afluisterapparatuur in de 
kleedkamer van onze tegen-

strever, Genk…”(René Corstjens)
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SISLEY, de naamsponsor van Sisley Treviso, krijgt het zwaar te verduren!
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Mijn mooiste herinnering aan Maaseik blijft 1991: het jaar van onze eerste 
landstitel en meteen een dubbelslag, want we wonnen toen ook de beker! 
Wat het voor mijzelf nog specialer maakte, was dat ik dat jaar ook nog 
eens werd uitgeroepen tot speler van het jaar ...

De festiviteiten van dat seizoen waren niet min ... Al wie er toen bij was, 
herinnert zich dat nog vast en zeker! Wat me bijvoorbeeld altijd zal bij-
blijven, is dat enkele spelers (ook ik) na de bekerwinst of na de titel (dat 
weet ik niet meer zo precies) zich compleet kaal lieten scheren bij kapper 
Jo, naast de Majestic. Daar bestaan ongetwijfeld nog foto’s van, nietwaar 
Roger? 

(Johan Praets)

De Champions League 1999-2000 
begon slecht voor NOLIKO Maaseik, 
maar na een straffe remonte werd 
de uitwedstrijd in Istanbul cruciaal 
om de Final Four te bereiken. Er 
gingen dan ook zowat 30 suppor-
ters mee op reis.

Het hotel lag in het Europees deel, 
en de sporthal in het Aziatisch deel 
van Istanbul. De supporters moes-
ten dus de Bosporus over. Eerst 
met de tram naar de haven. Daar 
zat een kerel achter een tafeltje, 
met achter hem tegen de muur 
gele en rode ballonnen, de kleuren 
van Istanbul. Op het tafeltje: twee 
revolvers. Voor 1 miljoen Turkse lire 
(10 Belgische frank) mocht je op 
zijn ballonnen schieten ... 

Aan overzetdiensten geen gebrek, 
maar onze voorzitter Mathi had 
een deal met een Turk die ons 
over de baai zou loodsen. Die man 
verscheen stipt op tijd, maar groot 
was onze verwondering toen we 
over prikkeldraad moesten klau-
teren en door een drassig weiland 
moesten ploegen om aan zijn 
dubbeldeksboot te geraken. Dat hij 
een kapiteinspet droeg met daarop 
“Hafen Hamburg”, schonk onze 
groep dan weer enig vertrouwen. 
Maar toen zijn boot in het woeli-

ge water heen en weer begon te 
klotsen tussen de zeeschepen, was 
voor sommigen de pret er af. 

We geraakten gelukkig heelhuids 
aan de overkant. Ons team won 
met 0-3 en wij mochten met de 
spelersbus mee terug. Over de 
grote brug met acht rijvakken ging 
het naar het Europees gedeelte 
van de stad: tegen een slakkengan-
getje, in de file. Midden op de brug 
stond in het donker namelijk een 
Turk kebab te verkopen, en de man 
had blijkbaar succes. Iets verderop 
stond zijn collega met frisdrank 
om de kebab door te spoelen, en 
nog 100 m verder stond een derde 
die servetten verkocht om je mond 
mee af te vegen. Ook die meneer 
was niet werkeloos.

’s Avonds werd de overwinning 
gevierd in een typisch Turks res-
taurant, waar tussen de gerechten 
door speciaal voor onze grote 
groep een optreden werd gearran-
geerd, met als slot het gesmaakte 
optreden van een buikdanseres.  
O ja: één maand later speelden we 
de Final Four in Treviso. We kwa-
men met de bronzen plak terug 
naar Maaseik!

(Jos De la haye)

Legendarische feesten in 1991

Istanbul

(Theo Goyens)

“Onze eerste buitenlandse 
speler hebben we eigenlijk 

het land binnengesmokkeld. 
Hij speelde als Pool al niet 

helemaal legaal in Duitsland, 
bij Fortuna Bonn. We hebben 
hem dan zonder vergunning 
met zijn hebben en houden 

naar België gebracht, en 
stiekem twee grenscontroles 

omzeild.”
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NOLIKO / GREENYARD 
Maaseik speelde Europees 
in héél Europa
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➜ 5247 km

➜ 5535 km

BULGARIJE: Sofia, Dupnitsa, Varna
CYPRUS: Pafos
DUITSLAND: Berlijn, Düren, Friedrichshafen, Leipzig
FINLAND: Kuopio, Tampere
FRANKRIJK: Cannes, Montpellier, Poitiers, Parijs, Tours
GRIEKENLAND: Athene, Piraeus, Thessaloniki, Orestiada, Patras
HONGARIJE: Szeged
ITALIË:  Cuneo, Jesolo, Macerata, Modena, Montichiari, Padua,  
 Piacenza, Ravenna, Rome, Trentino, Treviso, Perugia,  
 San Sepolcro
KROATIË: Zagreb
LETLAND: Riga
MONTENEGRO: Budva
NEDERLAND: Apeldoorn, Groningen, Rotterdam, Zevenhuizen
OOSTENRIJK: Innsbruck, Wenen
POLEN:   Belchatow, Czestochowa, Jastrzebski, Kedzierzyn,  
  Sosnowiec, Gdansk, Lodz, Katowice
PORTUGAL: Espinho, Lissabon, Guimaraes
ROEMENIË: Baia Mare
RUSLAND:  Belgorod, Jekaterinenburg, Moskou,  
    Nishnevartovsk, Odintsovo, Kazan, Novosibirsk
SERVIË: Novi Sad, Kragujevac
SPANJE: Almeria, Teruel, Tarragona
SLOVENIË: Anhovo, Bled
SLOWAKIJE: Bratislava
TSJECHIË: Budejovice, Zlin, Ostrava
TURKIJE: Ankara, Istanbul, Izmir
ZWITSERLAND: Genève
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Een van de beste libero’s die ooit in Maaseik heeft gespeeld.
Hanna kwam voor het seizoen 2003-2004 helemaal uit Japan en sprak 
nauwelijks twee woorden Engels.

Hij had zijn kamertje boven De Sjeiven Dörpel, zeker geen luxeapparte-
ment. Daarom hadden wij hem uitgenodigd om kerst met onze familie 
door te brengen. Hij had nog nooit een paard in levende lijve gezien en 
wilde er heel graag mee op de foto. Zo te zien was het voor het paard ook 
een eerste ervaring met een Japanner.

(Robert Kunnen)

We waren met een kleine groep supporters meegereisd naar de toenma-
lige volleybalgrootmacht Macerata, met onder andere Wout Wijsmans in 
hun rangen.

Het werd een onwaarschijnlijke belevenis: we bogen een 2-0 achterstand 
om in 2-3 winst! De fans van Macerata waren zwaar onder de indruk en 
wilden per se mijn hoed kopen. Meer dan 100 euro wilde iemand ervoor 
geven, maar die stuitte op het veto van mijn vrouw die de emotionele 
waarde van de hoed onbetaalbaar achtte.

(Robert Kunnen)

Hiroyoshi Hanano, roepnaam: Hanna

Macerata, 15 februari 2002

(René Corstjens)

“Charel Fraeys reed 
met zijn Ford Taunus de 

verplaatsing naar  
Bouillon, met 6 man  
in de auto. Bergop 

moesten we haast duwen 
om boven te geraken. 
Bergaf ging het in een 

rotvaart.”
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In april 2003 groeide op zeker moment het idee om voor de 
beslissende titelwedstrijd met de fiets naar Roeselare te rijden. 
Het weer was in de week ervoor echt zomers, zodat er heel wat 
kandidaten waren om mee te fietsen. De weerberichten van de 
dag ervoor waren echter zeer onheilspellend, wat menigeen deed 
terugkrabbelen. Uiteindelijk waren het 3 onnozelaars (Bertie 
Hoho, Rik Neyens en Robert Kunnen) die wél vertrokken.

En ze hebben het geweten! Het werd een helletocht. Continu 
regen, afgewisseld met felle onweersbuien. (In Aalst regende het 
zó hard dat het water door de riooldeksels de weg kwam opgespo-
ten.) Tot overmaat van ramp reden ze samen zes keer lek.

Maar ze hebben het einde toch gehaald, en na een warme douche en een pasta was het ergste leed geleden.  
En de ultieme beloning? De titel mocht mee naar Maaseik ...

(Robert Kunnen)

Macerata, 15 februari 2002

Met de fiets naar Roeselare!

Basic Instinct

“Voor een Europese wedstrijd logeerden 
we in Moskou in een hotel met de naam 
‘Oekraïne’. Dat was toch wel een dubieus 
geval: in de lobby hingen meerdere Russi-
sche schonen rond die Sharon Stone goed 
hadden bestudeerd en die ons op het slechte 
pad wilden krijgen met tergend traag en 
‘openlijk’ kruisen van die lange benen ...  
Vergeefse moeite: wij waren 100% gefocust 
op de wedstrijd, of wat dacht je.  

Toch moeten ze succes gehad hebben: toen 
Fons Vranken en Thieu Bollen na de ochtend-
training naar hun kamer wilden gaan, moes-
ten ze even wachten. De strenge ‘matroesjka’ 
die de verdieping bewaakte, had hun kamer 
blijkbaar even onderverhuurd aan een van 
de dames! 

Onze voorzitter Mathi, die samen met zijn 
echtgenote Chris de lift instapte, kreeg dan 
weer een triootje aangeboden!”

(René Corstjens)

“Op de Final Four in Wenen (1997)  
hebben we na die spectaculaire winst met 
1 - 3 tegen het ongenaakbare Treviso, met 

veel plezier toegegeven aan het bijgeloof bij 
de spelers. Zij wilden de volgende dag de 

finale per se opnieuw in dezelfde uitrusting 
spelen. En dus hebben we op de hotelkamer 
in het bad alle truitjes en broekjes gewas-

sen en daarna een waslijn gespannen in de 
kamer. En om het droogproces te versnellen 

zijn we aan de slag gegaan met ventilator 
en haardroger. Alles geraakte tijdig droog, 

maar de finale tegen Modena werd  
evenzeer met 3 - 0 verloren...”(Theo Goyens)
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Van 2005 tot 2020 - voortaan topvolleybal in eigen STEENGOED Arena 

Het is kort door de bocht, maar 
we prikken het jaartal 2005 op 
het meerjarenproject van de Lotto 
Dôme (vandaag STEENGOED Are-
na). Al vanaf 2001 (de ‘verbanning’ 
naar Bree) werd hardop gedroomd 
van deze hal. Wat later werd con-
creet van wal gestoken. Clubma-
nager René Corstjens kon voor de 
CL-thuiswedstrijden in Bree al reke-
nen op zijn toekomstige opvolger 
Dieter Leenders, maar was daar-
naast dag en nacht bezig met de 
nieuwe hal. Uiteindelijk was onze 
eigen Arena in 2008 - mede dankzij 
gulle sponsors en de vele vrijwil-
ligers - een feit: dit is hoe dan ook 
de derde mijlpaal in dit vierdelige 
verhaal.

Dit project heeft uiteraard enorm 
veel tijd, energie en geld gekost. 
Het wekte ook uiteenlopende 
gevoelens op: sommigen verklaar-
den ons zot of nog erger, maar 
volgden de activiteiten nieuws-
gierig op de voet. Non-believers 
evolueerden tot believers. Naarma-
te de werkzaamheden vorderden, 
doken her en der spontaan nieuwe 
enthousiaste vrijwilligers op. Uit-
eindelijk werd de bouwafwerking 
ook een vorm van teambuilding 
waar club en achterban sterker 
uitgekomen zijn. 

Internationale tegenstanders, en 
niet van de minsten, staken hun 
bewondering en respect voor onze 
realisatie niet onder stoelen of 
banken. En geen mens durft van-
daag nog te beweren dat we beter 
gewoon in de stedelijke sporthal 
waren gebleven, en Europees in 
de Expodroom in Bree. Deze eigen 
topsportaccommodatie schenkt 
inderdaad nieuwe armslag. Toch 
is alles in dit vierde deel van ons 
sprookje niet gemakkelijker gewor-
den!

Vanaf onze wonderjaren hebben 
we het publiek verwend met 
wonderbaarlijke exploten. We 
hebben de lat zó onwaarschijnlijk 
hoog gelegd dat we er zélf niet 
meer elke keer opnieuw over-
heen geraken. Dat is nu eenmaal 
topsport, al lijkt het publiek soms 
alleen genoegen te nemen met 
overwinningen. In eigen land zat 
de concurrentie niet stil. Vooral 
Knack Roeselare ontpopte zich tot 
onze evenknie en bijwijlen - meer 
dan ons lief is - zelfs tot onze meer-
dere. Ook dát is topsport. Maar elk 
verlies is een prikkel om volgende 
keer weer beter te doen.

Zo blijft dit sprookje ook vandaag 
een positief verhaal: NOLIKO (en nu 
GREENYARD) Maaseik veroverde de 
twee recentste landstitels, en ook 
die van 2020 staat op ons verlang-
lijstje. Op onze 60e verjaardag zul-
len we jammer genoeg echter niet 
met de felbegeerde Beker kunnen 
pronken. 

Sinds de memorabele play-offs 
van mei 2019 weten we niet goed 
meer wat we moeten denken van 
het ‘thuisvoordeel’, maar Europees 
blijven we vanuit onze Arena de 
volleybalwereld verbazen: ook nu 
nog bijten hier elk jaar opnieuw 
Europese topclubs in het zand: 
vorig seizoen de regerende Poolse 
landskampioen Belchatow, het jaar 
ervoor de toen regerende Poolse 
landskampioen Kedzierzyn én het 
Turkse Izmir én de Russen uit Novo-
sibirsk. Ga zo maar door: in 2019-
2020 bleven we Europees thuis 
helemaal ongeslagen! En vergeet 
vooral nooit de stunt van december 
2019: het absolute topteam Zenit 
Kazan verslaan? Dat is een ticket 
voor het walhalla van het volleybal, 
dat is vervroegd knallend vuurwerk 
voor onze 60e verjaardag. 

Dit onwaarschijnlijke sprookje ein-
digt dus niet op die 60e verjaardag, 
ook niet nu clubmonument Mathi 
Raedschelders een stapje terug-
wijkt: als erevoorzitter zal hij straks 
tevreden kunnen toekijken hoe 
‘zijn’ club in goede handen blijft en 
de lijn doortrekt: “Ze leefden nog 
lang en gelukkig …”
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“Ook als het over klimaat gaat, staat 
onze club al lang aan de top: in een ver 
verleden reisden onze supporters met 

de bus naar Neerpelt en vandaar met de 
trein naar Herentals voor de beker finale 

tegen Torhout! Ook Torhout reisde  
overigens met de trein.”(René Corstjens)

3x © ZUPP
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(Frank Van Roost)

❱❱  Meer dan 120 Europese verplaat-
singen brachten de Maaseiker delega-
ties naar alle uithoeken van Europa: van 
Portugal tot Finland, van Griekenland 
tot diep in Siberië.  
 
De kortste verplaatsing ooit was die van 
januari 2006 naar Evivo Düren, amper 
90 km ver. 
De langste bracht ons in 2018 naar 
Novosibirsk, ruim 5800 km ver, al moest 
die andere Siberische expeditie uit 1995 
(naar Nizhnevar tovsk) weinig onder-
doen, met 5338 km. Noliko en Green-
yard Maaseik kwamen zo in contact met 
tal van culturen, klimaten, landschap-
pen en geschiedenis. 

Onze eerste internationale volleybalrei-
zen (in 1986 en 1987) brachten ons nog 
achter het IJzeren Gordijn, in Leipzig en 
Berlijn. Maar ook in de jaren 90 stonden 
we overdonderd te kijken van de pakken 
sneeuw in de Siberische winters. Of in 
het Poolse bedevaartsoord Czestocho-
wa, waar het stenen uit de grond vroor 
bij -18°C. Daags na de match, tijdens de 
busrit naar Warschau, moesten de spe-
lers zelfs rondwandelen in de bus omdat 
de verwarming niet werkte …

De vele verplaatsingen boden ook de 
kans om bijvoorbeeld het mausoleum 
van Lenin op het Rode Plein in Moskou 
te bezoeken. Of het concentratiekamp 
van Auschwitz. Daar werd volleybal 
opeens heel relatief ... 

© ZUPP
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“Roger Schoonbroodt legde in de luchthaven van Frankfurt 
een kunststof hondendrol op de vloer. De inderhaast  

opgeroepen schoonmaakster schrok zich een bult toen Roger 
- net voor zij de ‘drol’ met veger en blik wilde opruimen -  

het ding voor haar neus weer opraapte.”

3x © ZUPP
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Met Vital als trainer trokken we op stage en toernooi 
in de buurt van Avignon. We logeerden in stacara-
vans op een camping. Vital had als teambuilding de 
afdaling van de Ardèche geregeld. Fons en ik zouden 
halfweg zorgen voor een picknick.

Dragan Radovic had het niet zo begrepen op water en 
moest onder lichte druk overtuigd worden. Hij mocht 
in de kajak bij Luk Beesmans die al meer gekajakt had. 
Maar de eerste boot die omkieperde, was ... yep, de 
boot van Luk en Dragan. Wie er toen bij was, noemde 
Radovic de rest van het seizoen Kajakovic. 

Halfweg was er dus picknick, maar Mory Sidibé was zó 
onderkoeld dat hij de strijd daar moest staken. In het 
busje moest de verwarming op volle kracht om hem 
weer in orde te krijgen …

Op de eindbestemming misten we Kevin Klinkenberg 
en André Eloi. Alle gsm’s waren echter op de camping 
gebleven, zodat contact niet mogelijk was. Terwijl 
Brecht met het ene busje proppievol spelers naar de 
camping reed, begonnen we met het andere busje aan 
de zoektocht. Terug naar de vertrekplaats, maar daar 
was niemand meer. Naar het kantoor van het kajak-
bedrijf: geen kat. Naar de picknickplaats: niemand. 
Uiteindelijk kregen we een mobiel nummer van de 
verhuurder en werd ook de politie ingeschakeld. 

Iets later vernamen we dat Kevin en André na de pick-
nick wel vertrokken waren, maar kort daarna opnieuw 
waren omgekieperd. Ze waren teruggekeerd naar de 
picknickplaats om daar die ‘klote-kajak’ in te leveren. 
Nog wat later kregen we een verlossend telefoontje 
van pa Klinkenberg. Kevin had hem vanuit een café 
gebeld met de vraag Vital te bellen en ‘m uit te leggen 
waar ze waren. Daarna waren ze richting eindbestem-
ming gelift maar ietsje te ver uitgestapt, zodat we 
elkaar nét gemist hadden toen wij op zoek vertrokken.
Enfin: eind goed, al goed. En op de camping stond een 
lekkere spaghetti voor ons klaar ...

(Ivo Rutten)

In 2006 kregen we bij een Europese wedstrijd in 
Treviso (Italië) een klein familiehotelletje toegewezen. 
‘s Nachts was er zelfs niemand van de eigenaars aan-
wezig in het hotel.

Een kleine delegatie van begeleiders en enkele vaste 
medereizigers zoals onze voorzitter en de betreurde 
Huub Peerbooms hadden de eerste avond nog een 
stapje in de wereld gezet: ergens lekker gegeten en 
daarna nog enkele drankjes tot zich genomen…
Bij terugkomst in het hotel had Huub zijn tv nog even 
ingeschakeld. Waarschijnlijk is hij echter vrij vlug in 
slaap gevallen. Wat er daarna gebeurd is, werd nooit 
opgehelderd: is hij over de afstandsbediening gerold, 
en meer bepaald over het volumeknopje? Of bereikte 
hij met zijn luide gesnurk exact de juiste frequentie 
om dat geluid op maximum te zetten?

In alle geval: het lawaai was niet te harden, en enkele 
minuten later was iedereen in het hotel klaarwakker. 
Iedereen, behalve … Huub.

Bonken op zijn deur, telefoneren naar zijn smartpho-
ne en naar de hoteltelefoon op zijn kamer, roepen, de 
hotelreceptie ondersteboven keren om een reserve-
sleutel te vinden, … Alles werd geprobeerd om Huub 
wakker te krijgen. Tevergeefs.

Na een half uur kwam een slimme Nederlandse speler 
- jaja, die bestaan - op het idee om de hoofdzekering 
uit te schakelen zodat het hele hotel zonder stroom 
viel. En dus ook de tv op Huubs kamer. De rust keerde 
weer. Iedereen kon eindelijk gaan slapen.

‘s Anderendaags werd de wedstrijd verloren. We zullen 
nooit weten of het ene de oorzaak was van het andere. 
Het was in ieder geval niet de ideale voorbereiding…

(Theo Goyens)

Bijna verzopen én vermist … De schone slaper

“Eddy Evens zorgde voor zijn persoonlijke motivatie én een 
extra stoot adrenaline door op de lokale radio te beloven dat 

hij - bij verlies! - daags na de wedstrijd om 8 uur de eerste  
10 auto’s van supporters zou wassen.”(René Corstjens)
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“Anders Kristiansson was einde jaren 80 coach in 
Bologna. En voorzitter Mathi Raedschelders moest 
voor zaken in Bologna zijn. Eddy Evens overtuigde 

Mathi om eens met Anders te gaan dineren en  
hem zo op weg naar Maaseik te krijgen.  

Na een uiteraard heerlijk etentje vertelde Anders 
onze voorzitter dat hij ‘tot zijn spijt’ nooit of te  

nimmer naar het kleine Maaseik zou komen om 
daar trainer te worden ... Drie jaar later kwam 

Anders Kristiansson naar Maaseik om er in totaal 
13 jaar te blijven. De magie van Mathi?”(René Corstjens)
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“Uit de oertijd, maar waargebeurd:  
de kapitein van onze ploeg kreeg van 

secretaris Charel Fraeys 20 frank zodat heel 
de ploeg met het openbaar vervoer naar 
Eisden kon reizen. Daar speelden we een 

competitiewedstrijd op gravel!”(René Corstjens)
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Maaseik - Tijden veranderen, 
systemen ook en persrelaties zijn 
geen uitzondering. Het Maaseiker 
volleybal had 60 jaar lang intense 
perscontacten. Dat was trouwens 
belangrijk voor de uitbouw van een 
topteam, want naast het sportieve 
aspect (uiteraard het belangrijkste) 
is er ook het aspect van een goed 
imago. 

Pers heeft in al die jaren een 
belangrijke rol gespeeld. Geen 
boodschap was zo sterk als een 
artikel in de krant, op radio en tv. 
Volleybalclub Maaseik groeide 
zowel sportief als organisatorisch, 
en pers was daarin een niet te 
onderschatten gegeven. Onze 
geloofwaardigheid in prestaties 
maar ook in PR naar sponsors en 

supporters toe was ontzettend 
belangrijk. Een goed sportief 
verhaal was de basis om de club 
en volleybal in het algemeen te 
promoten. Pers was daartoe m.a.w. 
een ideale kapstok.

Wij bouwden door de jaren een 
goede band op met de pers in al 
haar geledingen: kranten, week-
bladen, fotografen, radio, tv en de 
laatste jaren zeker ook de sociale 
media. Onderling vertrouwen was 
de basis en om die reden hebben 
wij de voorbije zestig jaar onze 
communicatie met de buitenwe-
reld altijd bijgestuurd. De pers 
evolueerde razendsnel. Welke 
media, welke journalisten, welke 
informatie had(den) nieuwswaar-
de? Het verhaal kent geen einde 

want onze profilering veranderde 
mee met de evolutie van de media 
zelf. We durven en kunnen het 
aantal media, het aantal journalis-
ten uit binnen- en buitenland niet 
vernoemen: ze waren ontelbaar. Zij 
hebben allen op hun eigen manier 
bijgedragen om van NOLIKO/
Greenyard Maaseik een absolute 
topper te maken, niet alleen in vol-
leyballand maar ook voor de sport 
in het algemeen. In 1997 werd 
NOLIKO Maaseik immers sport-
ploeg van het jaar in België. Dat 
was de allereerste keer dat deze 
trofee werd uitgereikt. Voor ons 
was het de waardering voor jaren 
hard werken, zowel sportief als wat 
communicatie betreft. Nostalgie is 
een veelgebruikt woord, zeker voor 
de iets ouderen onder ons.  

NOLIKO/GREENYARD MAASEIK en de pers: 
een ongelooflijk snel verhaal ...
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Op 11 december 2012 vertrok een 
delegatie van 32 personen ‘s mor-
gens vroeg om 05.45 uur aan de 
sporthal in Maaseik naar Zaventem, 
voor een trip naar het Spaanse 
Teruel. Bij Swissair was hiertoe een 
vlucht naar Valencia geboekt, met 
tussenlanding in Zürich (de wel-
bekende luchthaven Kloten).

Rond 06.30 uur las Steven Raed-
schelders op zijn smartphone dat 
het klote was in Kloten: de luchtha-
ven was gesloten wegens aanhou-
dende sneeuwstormen. De vlucht 
Brussel-Zürich was dus geannu-
leerd. De verbinding van Zürich naar 
Valencia kon evenmin doorgaan, en 
de bus die ons in Valencia zou afha-
len voor een reis van 160 km naar 
Teruel, was dus overbodig.

Vanuit de bus naar Zaventem start-
te een hectische reddingsoperatie: 
na contact met Swissair en Brussels 
Airlines bleek dat we rechtstreeks 

naar Madrid konden vliegen … op 
voorwaarde dat we tijdig in Zaven-
tem geraakten. De vlucht naar 
Madrid vertrok immers nog een 
half uur eerder dan de geplande 
naar Zürich en Valencia. Het werd 
ongelooflijk haasten: het vliegtuig 
heeft letterlijk op ons gewacht! 
Intussen konden we contact opne-
men met de manager van Teruel 
om ‘onze’ bus niet naar Valencia 
maar naar Madrid te sturen. Het 
werd een ritje van 345 km naar Teru-
el, en uiteindelijk arriveerden we 
amper een uurtje later in het hotel 
dan aanvankelijk gepland.

We konden de avond voor de wed-
strijd zelfs nog normaal trainen, en  
‘s anderendaags wonnen we de 
wedstrijd Teruel - Noliko ook nog 
eens met 0 - 3!  Of hoe een mana-
ger ook kan bijdragen tot de goede 
afloop van een wedstrijd… 

(Theo Goyens)

Europees met hindernissen

“Jack Hinton, de eerste Amerikaan ooit bij Noliko, 
kwam de praktijk van onze betreurde kinesist Leon 

Goyens letterlijk binnengefietst, tot aan de behandeltafel 
(waar Leon op dat ogenblik nota bene met een patiënt 

bezig was). Hij vroeg een ‘immediate full treatment’. 
Enkele minuten later zei hij: “Oh, Leon, I think it was only 

mental” en verdween weer even onverwacht.”(Theo  Goyens)

Ook wat pers aangaat, kijken we 
een ietsje nostalgisch terug. Vroe-
ger, zeer lang geleden, in vorige 
eeuw, werkten persjongens (vrou-
welijke journalisten waren er niet 
of nauwelijks) met een schrijfma-
chine. Wedstrijdverslagen werden 
telefonisch voorgelezen aan de 
respectievelijke redacties, met alle 
onvermijdelijke misverstanden. 
Dan kwam de fax met veel toeters 
en (na)bellen, en vooral veel stress. 
Pers en snelheid, het is een moei-
lijke combinatie, maar nood breekt 
wet en NOLIKO/Greenyard Maaseik 
kwam ruim aan bod. 

Vanaf zowat 1990 baande de 
draagbare pc zijn weg in de 
perswereld. Bij NOLIKO Maaseik 
troepten jongeren samen achter de 
perstafel om de eerste perscompu-
ters in ons land te aanschouwen. 
Teksten seinde je door met modem 
… en nog altijd met fouten. 

NOLIKO Maaseik was trendsetter 
in Belgenland om de pers de nodi-
ge faciliteiten te bezorgen, het-
geen de club heel wat uitstraling 
opleverde. Onze persconferenties 
waren jaarlijkse hoogtepunten in 
de aanloop naar de seizoensstart 
en onze eindejaarstornooien. We 
herinneren ons persontmoetingen 
op de Paep van Meinecom, op de 
hoofdzetel van Fortis, een fabrieks-
bezoek bij Noliko, persmeetings in 
Parijs, Brussel en Antwerpen: gren-
zen bestonden niet. Hoogtepunten 
waren ons ASLK/Fortis Tornooi, de 
ontelbare Europese campagnes, 
bekerfinales enz. De pers was altijd 
en overal aanwezig, en steunde 
ons door dik en dun. 

Opnieuw wijzigde de persstrate-
gie met de opkomst van internet 
en hierbij ook de nieuwe, ‘sociale’ 
media. Kranten fuseerden maar 
bleven belangrijk. Facebook, Twitter 
en Flickr staken de kop op als pers 

en zijn niet meer weg te denken 
uit onze communicatiestrategie. 
Tijden veranderen, de pers ook. 
Wij danken de honderden journa-
listen die ons tijdens ons 60-jarig 
bestaan door dik en dun steunden.

(Walther Kippers)
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(Jos Franssen)

HOOGTEPUNTEN
❱❱ Als speaker van de club koester ik een aantal momenten die ik nooit meer zal vergeten. 
Natuurlijk is mijn eerste kampioenstitel thuis een absoluut hoogtepunt. Zalig gewoon, hoe 
het publiek op elke beat meeklapt en meeleeft in een ongelooflijke, fantastische, glorieuze 
sfeer. Heel eerlijk: die wedstrijd heb ik thuis opgenomen en bekijk ik nog regelmatig. En wat 
met die prachtige wedstrijd van december tegen Kazan, in de Champions League? Bij 0-2 
jutte ik het publiek op: “Nu gaat het beginnen! Net zoals in Ankara!” … Geweldig! 
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In november 2001 kreeg ik voor het 
eerst opdracht om in de Cham-
pions League te gaan fluiten in 
het pittoreske stadje Maaseik in 
Belgisch-Limburg: NOLIKO Maaseik 
- Thessaloniki.

Vanaf het eerste moment voelde ik 
me thuis bij deze fantastische club. 
De Belgische gastvrijheid was en 
is ook vandaag nog altijd groots! 

De betrokkenheid van zeer ervaren 
clubmensen en tal van vrijwilligers 
heeft deze club gebracht waar ze 
nu staat. Vergeet daarbij ook niet 
de hechte supporters uit Maaseik 
en verre omstreken!

Van 2001 tot 2014 heb ik acht à tien 
wedstrijden van NOLIKO Maaseik 
mogen fluiten. De eerste jaren was 
dat nog in de Expodroom in Bree; 
wat jaren later in de nieuwe fan-
tastische STEENGOED Arena. Al die 
jaren heb ik alleen maar hoogte-
punten meegemaakt, met wed-
strijden tegen o.a. Lube Macerata, 
Cuneo, Dynamo Moskou enz. Zeer 
speciaal waren altijd weer de avon-
den voorafgaand aan de wedstrijd. 
Met de trotse sponsor en voorzitter 
van deze roemrijke club, Mathi 
Raedschelders, werd altijd weer ’n 
super bourgondische avond georga-
niseerd, met fantastische gerechten 
en bijbehorende drankjes!!

Ook voor scheidsrechters geldt: 
‘een tijd van komen en een tijd van 
gaan’ … Mijn afscheid als internati-
onaal scheidsrechter vond uiter-
aard plaats in Maaseik. Samen met 
Milan Labasta floot ik op 2 decem-
ber 2014 de wedstrijd Noliko-Peru-
gia. 

Speciaal voor mij was vanuit 
Nederland een bus vol supporters 
naar deze wedstrijd gekomen! 
Een onvergetelijk moment was de 
ontvangst op het stadhuis waar 
wij werden toegesproken door de 
burgemeester van Maaseik. Ook de 
afgevaardigden van de CEV en de 
Vlaamse volleybalbond deden een 
duit in het zakje! De mensen van 
NOLIKO Maaseik hadden het weer 
perfect voor mekaar! Bravo!!

Ook na 2014 heb ik nog diver-
se keren de STEENGOED Arena 
bezocht, en ik zal dit in de toe-
komst ook zeker blijven doen!

Nogmaals, Greenyard Maaseik: van 
harte proficiat met dit prachtige 
jubileum, iets waar jullie met de 
hele club en met de hele gemeen-
schap van Maaseik trots op mogen 
zijn!!!

Met sportieve volleybalgroet,
Frans Loderus. 

60 jaar MAVOC/NOLIKO/GREENYARD Maaseik ... 
Proficiat!

“Trainer Gaby Daniëls (1980 - 1982) ging tijdens  
een stage aan zee even na middernacht de hotelbar 
checken en trof daar nog enkele spelers aan. Gaby 

wilde er geen drama van maken, stak zijn hand op met 
5 gespreide vingers (= ”Binnen 5 minuutjes in bed, hè 
mannen!”) en keerde terug naar zijn kamer. De aan-

wezige spelers ‘begrepen’ het echter fout en bestelden 
prompt elk nog 5 glazen bier…”(Theo  Goyens)
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Onze club bestaat 60 jaar. Onze 
‘founding fathers’ begonnen in 
1960 met niets, maar  het sterke 
Mavoc promoveerde meteen 4 
seizoenen na elkaar, zodat het 
A-team al in 1963 (2e nationale) ver-
plicht indoor moest spelen. Pas in 

1965 vonden we onderdak in eigen 
gemeente, in de nieuwe sportzaal 
van Sint-Jansberg. In de tussentijd, 
van ‘63 tot ‘65, werden thuiswed-
strijden dus afgewerkt in Genk, 
Maasmechelen, zelfs Maastricht. 
Behelpen! Toen al stond de verdere 

groei en ontwikkeling van onze 
club op het spel door onvoldoende 
tot onbestaande accommodatie. 
Het investeren in betere, geschikte 
accommodatie is een rode draad in 
onze geschiedenis, en is blijkbaar 
toen binnengeslopen in ons DNA … 

Bouwen en verbouwen, van Mavoc tot Greenyard …

Tussenstappen op weg naar onze eigen topsporthal:
1965: opening sportzaal Sint-Jansberg.

1975: opening Stedelijke Sporthal. Deze werd meermaals aangepast ten behoeve van de club: tribunes  
(de eerste viptribune met zetels uit zaal Van Eyck; inklapbare tribunes, gebouwd op Sint-Jansberg).

1990: elastische vloer in de sporthal om zonder kwetsuren de trainingsintensiteit te kunnen opdrijven  
(+nieuwe verlichting, tv-platform, geluidsinstallatie, …).

1991: eigen secretariaat in de berging, waar Marc Vermeulen zijn intrek nam. 
1993: bouw Agora: viptribune in de zaal, kantoren en toiletten, vipruimte en keuken.

1996: uitbreiding Agora: keuken, fitness, berging voor extra tribunes.
In 2000 voldeed de stedelijke sporthal niet meer voor de Europese normen!!!

7 seizoenen speelden we onze Europese wedstrijden in de Expodroom 
in Bree. Dat had voordelen maar ook evidente nadelen. En in de pikorde 
volgden we achter de basketbalclub van Bree die toen haar hoogtepunt 
beleefde … Opnieuw kwam het neer op ‘behelpen’ terwijl de verdere groei 
en ontwikkeling van de club op het spel stond.

De club en de politiek (stad, provincie én Vlaams gewest) vonden elkaar 
in een gedurfd project met naast de bouw van de topsporthal (door de 
club) ook de renovatie van de oude sporthal (stad) en de bouw van fitness, 
bowling en cafetaria door een externe partner. (Later werd er ook nog een 
zwembad aan vastgekoppeld.)

Einde 2008 was onze topsporthal (toen nog Lotto Dôme) klaar voor gebruik. 
De volledige afwerking was uiteraard werk voor langere adem. We kunnen 
niet genoeg onderstrepen dat dit alles niet mogelijk was geweest zonder 
de inbreng van gulle sponsors en de fantastische inzet van een hele ‘bende’ 
enthousiaste vrijwilligers!

Onze STEENGOED Arena - een van de mooiste sportcomplexen van de 
Euregio - is de thuisbasis van GREENYARD Maaseik, een internationaal 
gewaardeerde topclub met meer dan 300 leden, 25 jeugdtrainers, een 
professionele topploeg met 14 profs en een organisatie met 2 voltijdse en 
ruim 100 vrijwillige medewerkers.

Onze accommodatie was een officieel erkend trainingscentrum voor de 
Olympische Spelen van 2012 in Londen. De voorbije jaren werd onze hal 
geregeld afgehuurd door het Duitse profvolleybalteam Ladies in Black 
Aachen, voor thuiswedstrijden waarvoor hun eigen hal niet voldeed …

© ZUPP
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Een vereniging is als een piramide. Dat geldt zowel voor de toneelvereni-
ging als voor de vrouwengilde, de atletiekclub, … En het geldt ook voor 
volleybalclub GREENYARD Maaseik of om het even welke rivaal.
 
De farao’s in het oude Egypte wisten al dat je vooral een brede basis nodig 
had om een hoge piramide te bouwen. Hoog moest ie inderdaad zijn, want 
de top werd uiteindelijk bekleed met goud: je moest hem van heel ver kun-
nen zien schitteren in de zon. Hoe steviger de basis, hoe hoger de piramide, 
hoe groter het prestige. 

Die gouden top, da’s duidelijk: dat is het A-team, het prestigieuze uitstal-
raam van onze club dat al 60 jaar de successen aan elkaar rijgt. Die top zou 
er echter nooit gekomen zijn, of heel snel weer afgebrokkeld zijn, zonder 
de vele massieve blokken die hem ondersteunen, zonder de ontelbare uren 
die onze medewerkers, vrijwilligers, bezige bijtjes en werkmieren er elke 
dag opnieuw in investeren. 

Leve de vrijwilligers!
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Onlangs nog zagen wij bijvoorbeeld hoe op zaterdag-
avond de receptie van ons vip-event plaatsvond op de 
sportvloer van onze STEENGOED Arena. Na een uur-
tje mocht het gezelschap aan tafel in de Agora. De 
crew (die ‘s morgens al was gestart met de opbouw) 
stortte zich op de Arena en korte tijd later konden de 
spelers aan de slag. Na het diner stroomde de eretri-
bune vol en tijdens de wedstrijd werd de Agora snel 
omgetoverd tot een fuiftent voor de afterparty na de 
wedstrijd. ‘s Anderendaags vond op dezelfde plek dan 
weer de eetdag van/voor onze jeugdploegen plaats. 
Niet te doen … en al helemaal niet te doen zonder de 
vele vrijwillige medewerkers die onze club rijk is.

60 jaar bestaan we, en ons palmares is er eentje om 
ú tegen te zeggen. De top van onze piramide schit-
tert in de zon, zichtbaar in heel België, heel Europa, 
heel de volleybalwereld. Dat zou nooit mogelijk 
geweest zijn zonder de vele gewéldige mensen die 
hier al zestig jaar, elk op hun manier, een klein tot 
reusachtig groot steentje bijdragen. 60 x 365 keer 
bedankt! Leve de vrijwilligers! 

(PiP)
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Op de pagina’s ter ere van onze 
vrijwilligers en medewerkers één 
persoon eruit pikken? Da’s héél 
delicaat, maar we doen het tóch … 

Jos De la haye (°1946) liep school bij 
de Kruisheren en speelde volley-
bal bij het legendarische College 
Maaseik. Toen hij in 1964 ‘aan het 
eind van zijn Latijn’ kwam, vroeg 
hij zijn transfer naar Mavoc. Dat is 
56 jaar geleden en Jos is sindsdien 
al die tijd met hart en ziel verbon-
den gebleven met de club. 56 jaar! 
Misschien geen wereldrecord, maar 
wél redelijk uniek, vermoeden wij. 

Na 10 jaar als speler vond hij het 
welletjes: “Naast het plein was ik 
waarschijnlijk nuttiger dan erop”, 
hoorden we hem onlangs nog 
mijmeren. En zo begon er naast zijn 
gewone job een tijdperk van 46 jaar 
als secretaris (tot 2019), redacteur 
van clubblaadjes en jubileumboe-
ken, terreinafgevaardigde, begelei-
der van de scheidsrechters en we 
vergeten allicht nog iets …

Iets vergeten, dat doet Jos De la 
haye zélf dan weer niet, dat is alom 
geweten. Als onze wandelende 
club-encyclopedie ooit zijn memoi-
res schrijft, hebben we leesvoer tot 
het einde der tijden … 

Eén anekdote wisten we hem 
alvast te ontfutselen. Voor een van 
de allereerste Europese thuiswed-
strijden (Jos vertelt u op eenvoudig 
verzoek tegen wie, welke datum en 
de setstanden) moest een interna-
tionaal scheidsrechter afgehaald 
worden op de luchthaven van 
Düsseldorf. Dat hoorde bij het 
takenpakket van Jos. Onderweg 
naar Maaseik, in Kessenich, kijkt de 
scheidsrechter eens naast de weg: 
“Aha, Cupido Bar …”, zegt ie vrolijk. 
En wat verderop: “Aha, Angel Bar …” 

In onze verbeelding zien we 
levendig hoe Jos het toen Spaans 
benauwd kreeg: “Oei, wat krijgen 
we nú? Hoort dit bij mijn takenpak-
ket? Heb ik daar een budget voor?” 
Nu goed, er is verder niks gebeurd, 
zegt hij. Feit is dat de scheidsrech-
ter later, bij het afscheid, Jos advi-
seerde om - áls ie ooit in zijn streek 
op vakantie zou gaan - zeker een 
bepaald schitterend middeleeuws 
stadje te bezoeken. Dat heeft Jos 
jaren later dan ook gedaan. En weet 
je wie hij daar tegenkwam? Juist.

(Piet Peters)

Een clubmonument

Bij internationale wedstrijden 
(zeker in de Champions League) 
strijken telkens heel wat officials 
neer in Maaseik. Wedstrijdcommis-
sarissen, lijnrechters, video-verant-
woordelijken en … buitenlandse 
scheidsrechters. 

Vanuit alle landen van Europa 
‘bezoeken’ zij gedurende drie 
dagen het mooie Maasstadje, 
uiteraard vooral in functie van de 
wedstrijd. Vermits Jos De la haye 
nog actief was in het bedrijfsleven, 
werd Jos Michiels aangezocht om 
de internationale scheidsrechters 
te begeleiden: afhalen aan een 
luchthaven of station, vergezel-
len en rondleiden, tot en met 
terugbrengen naar luchthaven of 
station... 

Tien jaar lang (2001-2011) deed Jos 
Michiels dit met kennis van zaken. 
Hij was immers zelf een gerenom-
meerd internationaal scheidsrech-
ter en kende dus het klappen van 
de zweep als FIVB-arbiter. Hij was 
bovendien voorzitter van de natio-
nale scheidsrechterscommissie. De 
juiste man op de juiste plaats dus. 

(Walther Kippers)

Jos Michiels  
begeleidde de  
internationale refs
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(Tom Schrijvers)

❱❱ Toen we ons in Patras 
plaatsten, na een golden set, 
sprak onze coach Vital de 
gevleugelde woorden: “Van-
avond zijn jullie vrij. Doe wat je 
wil!” We moesten enkel op tijd 
zijn voor het ontbijt. Na een 
flink nachtje stappen (waarbij 
we zelfs een van onze teamge-
noten moesten uitleggen dat 
die meisjes op dat podium 
betaald werden om te doen als-
of ze écht verliefd op hem 
waren), kwamen we uiteinde-
lijk net op tijd aan voor het ont-
bijt. Sommigen hadden   
‘s nachts nog even gebruik 
gemaakt van het halfvolle 
zwembad op het dak, volledig 
groen van de algen. Ik weet 
zeker dat Vital nooit meer zal 
zeggen: “Ga en doe wat je wil” 
…

Ik was al supporter van de club toen we nog in de sporthal van St. Jansberg 
speelden. En ik heb ook altijd graag mijn steentje bijgedragen!
Ik herinner me nog goed dat mijn dochter Dagmar een nieuw vriendinne-
tje leerde kennen op de lagere school. Zij heette Barbara en was blijkbaar 
de dochter van een zekere Emile De Bruyn ... 

Enfin, geleidelijk aan leerden ook de ouders mekaar beter kennen. We wer-
den zelfs goede vrienden: we gingen regelmatig samen op vakantie, met 
de caravan. Mijn enthousiasme voor onze club heeft hem toen blijkbaar 
goed aangestoken. Ik was ongelofelijk blij en fier toen deze club 35 jaar 
geleden NOLIKO Maaseik ging heten!

(Louis Tyskens) 

Winnen doen we samen!
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Het was 2008, een zaterdag. De 
juiste dag ontschiet mij, maar 
hardcore Maaseikfans kunnen het 
zeker ergens terugvinden. Het was 
mijn eerste seizoen in het rood, al 
was ik in feite een groentje. Op het 
programma: de eerste topper van 
de reguliere competitie, in en tegen 
Lennik. 

Het was meteen ook voor het eerst 
mijn beurt om naar een uitwed-
strijd te rijden. Niks bijzonders: ik 
had al 4 jaar mijn rijbewijs en een 
auto, en het was een ritje van nog 
geen 150 km. Helemaal niks wat ik 
nooit eerder gedaan had. 

Voor wie dit niet wist: voor elke 
uitwedstrijd werd en wordt een 
rijschema opgesteld, wie die dag 
rijdt en wie bij hem in de auto zit. 
Mijn navigator was Tom Schrijvers: 
tegenwoordig een van mijn beste 
vrienden, maar destijds was ik toch 
wel enigszins onder de indruk van 
de ervaren spelverdeler met een 
grote mond. Wie op de achterbank 
zat, weet ik niet meer. Goed, een 
colonne Opels vertrekt uit Maaseik; 
de managers (Ivo en Theo) en de 
trainers (Vital en Brecht) zijn traditi-
oneel de laatsten. 

Een klein lampje in mijn dash-
board geeft aan dat er getankt 
moet worden. Daar is gelukkig een 
oplossing voor: tegenover de garage 
van Deluyker even stoppen, de tank 
volgooien en nu écht op weg. De 

zenuwen voor deze eerste topwed-
strijd krijgen al wat invloed op mijn 
gemoedstoestand, maar via Dilsen, 
Genk en Lummen loopt alles lekker 
richting Brussel. Bij Aarschot is er 
even twijfel: stoppen voor een kop 
koffie? Nee: geen tijd, het tanken 
heeft al genoeg reistijd gekost. 

Zoals ik het me nú herinner, begint 
de auto exact dáár kuren te ver-
tonen. Ik kijk opzij en zie Tom met 
een grijns op zijn gezicht naar mij 
kijken. Het was een vrij irritante 
grijns (mag ik nu wel zeggen): Vital 
had mij namelijk nog geen maand 
ervoor wegens een klein menings-
verschil bijna uit de groep gezet, en 
Tom kon het wel waarderen als er 
wéér iets fout ging bij mij. 

Angstig probeer ik te achterhalen 
wat er fout kan zijn: er brandt geen 
lampje, en mijn zenuwen staan wel 
strak, maar toch niet zo erg dat ik de 
auto zou doen trillen als een gek. 
Dán begint in mijn hoofd een film 
af te spelen. Ik, aan het tankstation, 
met een slang met groene houd-
greep in mijn hand. Benzine, wat 
ik al jaren tank. Maar is déze auto 
geen diesel? 35 liter benzine in een 
auto waar diesel in moest ... 30 
minuten voordat we in de sporthal 
moesten zijn voor een wedstrijd die 
(volgens mij) ook voor mezelf zeer 
belangrijk was. Al mijn moed bijeen-
geraapt en naar de auto van de 
manager (vooral de coaches) gebeld 
dat ik weer iets doms gedaan had ... 

Doorrijden tot Vilvoorde en daar de 
auto laten staan, was de conclusie. 
Dat was toch nog 20 minuten met 
een sputterende auto. We geraakten 
er zonder dat hij ontplofte (want 
dát was wat ik vreesde dat er zou 
gebeuren met verkeerde brandstof). 
Daar wachtten we op Ivo die ons 
zou meenemen naar Lennik. Al had 
Ivo natuurlijk ‘enkele passagiers’: 
die mochten allemaal uitstappen 
zodat de drie spelers tenminste zo 
snel mogelijk in Lennik geraakten. 
Door deze ‘slimme actie’ van mijn 
kant bleven er wel twee coaches en 
een manager achter op een parkeer-
plaats in Vilvoorde ...

(Jelte Maan)

Valse start voor Jelte …
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(Tom Schrijvers)

Meer dan 30 jaar geleden was er 
in Maaseik ook damesvolleybal op 
hoog niveau! Het A-team stoomde 
met trainer Jos Klaps in één ruk 
van 1e provinciale naar de hoogste 
afdeling.

Scherprechter
De Maaseiker volleybaldames 
speelden enkele jaren een belang-
rijke rol in de hoogste klasse. 
Topploegen als Hermes Oostende, 
Dilbeek of Temse kwamen met 
schrik naar Maaseik. In Oostende 
en Dilbeek herinneren ze zich zeker 
nog de allerlaatste wedstrijd van 
een bepaald seizoen: leider Dilbeek 
verloor bij ons zodat Hermes op de 
valreep landskampioen werd!

Vechten totterdood!
Er werd altijd geknokt op het 
scherp van de snede. Lieve Cuypers 
was tijdens een beslissende set als 
middenspeelster eens net te laat 
om mee te blokken op de hoek, en 
haar pink werd uit de kom gesla-
gen. Een snok aan de pink, een paar 
stukken tape, en 10 minuten later 
maakte ze met enkele listige aan-
vallen zélf de set af! 

Poolse profspeelster
Maaseik realiseerde de eerste grote 
buitenlandse transfer in het Bel-
gische damesvolleybal. De Poolse 
ex-international Barbara Blankie-
wicz was zowat de eerste profspeel-
ster in België. Geen mens begreep 

hoe Maaseik zoiets klaarspeelde in 
de tijd van het IJzeren Gordijn. 
Deze rechtshandige middenspeel-
ster trainde na een blessure aan 
haar rechterarm als bezeten om 
ook met haar linker te kunnen 
smashen. Op de duur ging dat even 
vlot links als rechts, wat het blok 
van de tegenpartij soms wanho-
pig maakte. Op het einde van de 
competitie scheurde ze echter haar 
achillespees: meteen het einde van 
haar carrière! 

Toppers
In onze beste jaren draaide het 
team rond spelverdeelster Lut 
Dreesen. In het midden hadden 
we Lieve Cuypers (Rotem), Thea 
Brink (Maastricht), Saskia Peeters 
(Neeroeteren) en Conny Machon 
(Lanaken). De zware hamer op de 
hoek was voor Lut Drieskens (Elen) 
en Gladys Peeters (Neeroeteren), 
met 1m89 de langste speelster ooit 
in ons team. En dan had je nog de 
Aerts-tweeling (Lanklaar): je kon 
Annelies en Leen enkel onderschei-
den bij het smashen: de eerste was 
links-, de tweede rechtshandig. Het 
team werd soms ook aangevuld 
met andere lokale en minder lokale 
vedetten. 

Noliko
300 toeschouwers voor damesvol-
leybal? Dat was toen enorm, maar 
in Maaseik kwam het geregeld 
voor! Wist je overigens dat de 

dames enkele maanden vóór de 
heren al hun sponsorcontract 
hadden met Noliko? En wist je 
dat het jaarbudget in de hoogste 
damesklasse in de jaren 80 zowat 
250.000 Belgische frank (6000 
euro) bedroeg? Een hele hoop geld!

(Rene Westhovens, toenmalig 
voorzitter)

Damesvolleybal in Maaseik: mooie herinneringen!

❱❱ We speelden in Jekateri-
nenburg. Voor de terugreis 
namen we eerst een binnen-
landse vlucht naar Moskou. 
We kwamen daar aan op de 
nationale luchthaven en wer-
den vervolgens met de bus 
naar de internationale lucht-
haven gebracht om onze reis 
voort te zetten naar Brussel. Op 
die tweede luchthaven vraagt 
Kristof Hoho me wat ik in mijn 
handen heb. “Het tweede  
ticket natuurlijk!” 
Hij had dat blijkbaar zo niet 
begrepen en had dat ‘papier-
tje’ in de nationale luchthaven 
weggegooid. En dus was er 
maar één oplossing: met de 
taxi terug naar de nationale 
luchthaven en hopen dat het 
ticket ginds nog in die vuilbak 
zou liggen! Sommige mensen 
hebben altijd chance, zeker? 
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U leest het goed: onze club bestaat 
60 jaar, maar vólgend jaar bou-
wen we opnieuw een feestje. Dan 
bestaat onze Jeugdwerking name-
lijk ook al 45 jaar.

In 1976 stopte het H. Kruiscolle-
ge van Maaseik met zijn officiële 
volleybalactiviteiten. Promotor E.H. 
Brouns kon de kosten en lasten 
niet meer bijbenen zodat dit stukje 
Limburgse volleybalgeschiede-
nis helaas werd afgesloten. Voor 
‘Mavoc’ was dat een tegenvaller, 
want het college was de kweek-
school voor het Maaseiker volleybal: 
jongens uit Maaseik vonden na 
hun doortocht bij de Kruisheren 
automatisch de weg naar ónze 
club. In 1976 werd dan ook meteen 
besloten een eigen jeugdafdeling 
op te richten, al besefte iedereen 
dat de ‘collegeopleiding’ haast niet 
te evenaren was.

Het begon met een scholierenteam. 
Een ietsje amateuristisch behelpen: 
verplaatsingen werden geregeld 
met de fiets of de bekende duim 
gedaan. De wil en de ambitie om 
er iets degelijks van te maken, was 
wél aanwezig. In 1980 werd een 
apart bestuur gevormd dat gedeel-
telijk zelfstandig ging werken, 
onder supervisie van het hoofd-
bestuur. Een jaar later startte ons 
jeugdteam in 4e provinciale. 

Dat we op de goede weg waren, 
bewezen we in seizoen 81-82. Onze 
oudste jeugd werd kampioen in 
4e provinciale, onze miniemen 
wonnen de Belgische beker en 
onze cadetten werden kampioen 
in hún reeks. Vanaf dan werden 
jaarlijks titels en bekers veroverd. 
Het allerbelangrijkste is echter dat 
honderden jongens en meisjes 
onder de vleugels van NOLIKO (nu 

GREENYARD) op een gezonde en 
efficiënte manier gesport hebben 
en nog sporten.

Begin jaren 90 fuseerden de 
jeugdafdelingen van meisjes en 
jongens en werd vooral het tweede 
team professioneler benaderd. 
Het technisch kader van NOLIKO 
Maaseik zag dit team als spring-
plank naar de eerste ploeg. Intus-
sen werd minivolleybal een vast 
onderdeel van de jeugdopleiding. 

Zoals in haast alle sportclubs en 
sporttakken liep het aantal speler-
tjes begin jaren 2000 wat terug. 
Het jeugdbestuur startte daarom 
in 2007 met een gedetailleerd 
uitgewerkt project of ‘businessplan 
2007-2012’ met enkele richtlijnen: 
een soort draaiboek voor jeugdvol-
leybal. Uit dit businessplan is onze 
duidelijke missie voortgevloeid: 
“Met plezier presteren”.

Onze doelstelling is in de mate van 
het mogelijke open te staan voor 
élk kind dat volleybal wil spelen. 
Het moet niet alleen om talen-
ten gaan … Ons project beoogt in 
de eerste plaats de ontwikkeling 
en sportieve begeleiding van de 
allerkleinsten, ook al om een breder 
draagvlak voor onze club te creëren. 
Met een goede basis ontwikkel je 
ook de toekomst van de jeugdwer-
king van VC GREENYARD Maaseik. 
Sindsdien is het aantal spelertjes 
weer gestaag gestegen. Vandaag 
tellen we 209 leden, in 4 grote 
groepen:

• De mini’s: de basis van onze 
jeugdwerking, met 42 leden en een 
hele staf trainers, onder wie ook 
spelers uit onze club. Een goede 
voorbereiding met bewegingstrai-
ning en balgewenning, op weg 

naar eerste tornooitjes en naar de 
jeugdploegen.

• Onze jeugd: teams die competitie 
spelen, van 3-3 tot en met scholie-
ren. 75 leden laten keer op keer zien 
wat ze in hun mars hebben. 

• Onze senioren, recreatie en VKS 
dames: 59 spelers. Ook onze 
B-ploeg, die na enkele promoties 
opnieuw in tweede divisie speelt, 
hoort hierbij.

• G-sport jeugd en senioren: nieuw 
in de club sinds dit seizoen. Samen 
met onze partners die deze jeugd 
en senioren dag in, dag uit begelei-
den, scholen en opvangen (veel res-
pect), zorgen we voor een sportieve 
opleiding en ontspanning.

VC GREENYARD Maaseik is een 
sportclub met twee afdelingen: 
een optimaal begeleide profploeg 
die al 35 jaar aan de top speelt, en 
daarnaast de goed gestructureerde 
autonome jeugdwerking. Maar hoe 
gek het ook klinkt: deze twee afde-
lingen zijn complementair.
Door samenwerking met, en onder-
steuning vanuit de A-ploeg krijgt 
de jeugdwerking de nodige aan-
dacht. Want topsport is fantastisch 
… om te doen, om te volgen en om 
naar te kijken, maar heeft daar-
naast ook een maatschappelijke 
taak. De spelers van VC GREENYARD 
Maaseik moeten hun idoolfunctie 
zó invullen dat jonge mensen ook 
aan sport willen doen. Dat is een 
taak voor zowel de profploeg als de 
jeugdwerking: het móét gewoon 
complementair zijn!

(Patrick Martens)

VC GREENYARD Maaseik Jeugd blaast 45 
kaarsjes uit … in 2021
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“Wist je dat onze jeugd 
al ruim 40 jaar elk jaar 

een mandarijnenactie en 
een paaseierenactie  

organiseert?”(René Corstjens)
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(Jos Franssen)

GIBA
❱❱ Er zijn al heel wat Europese ploegen 
te gast geweest bij ons in De Spaenjerd 
of De Maaskant. De absolute wereldtop. 
In februari 2009 speelden we tegen 
Odintsovo met de Braziliaan Giba. Een 
geweldige kerel! De avond voor de wed-
strijd dronk hij 3 Duvels aan de bar en ik 
moest er nog 3 voor ‘m klaarzetten op de 
trap naar boven. Hij zei goeienacht 
tegen de coach en knipoogde nog even. 
Zes Duvels, maar het heeft niet mogen 
baten. Dat deerde hem blijkbaar niet. 
Na de Russische overwinning hebben we 
nog feest gevierd, tot ’s morgens vroeg. 
De bus was er om half 7: hij naar boven 
om zijn tas te halen, maar legt zich op 
bed. Met de nodige ondersteuning naar 
buiten en de bus in. Enkele jaren later 
kom ik hem na de wedstrijd Neder-
land-Brazilië per toeval tegen en hij 
roept van ver: “Hey, Josephe from 
Maaseik!”   
Mooie momenten …
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Geweldige sfeer …
Zaterdag 30 december 2019, laat op 
de avond. Ruim 24 uur na de laatste 
wedstrijd en de prijsuitreiking van 
de 11e editie van de STEENGOED 
Cup, ligt de STEENGOED Arena er 
leeg, stil, verlaten bij. Wat een onge-
lofelijk contrast met het voorbije 
weekend!

Inspanning, enthousiasme, gedre-
venheid en soms een beetje frustra-
tie waren volop aanwezig in beide 
sporthallen. Maar ook genieten: 
genieten van twee dagen puik 
volleybal, spanning, mooie rally’s, 
topspelers in de dop, coaches en 
begeleiders die dit mooie spelle-
tje, ‘volleybal’, zo genegen zijn. De 
teams en hun omkadering hebben 
alles gegeven om zo ver mogelijk te 
geraken op dit tornooi. Niet alleen 
sportief, maar ook als teambuilding 
is zo’n tornooi een mooi gegeven. 
We kunnen spelers en coaches 
alleen maar adviseren om maxi-
maal te genieten van de herinne-
ringen en de opgedane ervaring.

… ook áchter de schermen 
Al sinds 2009 organiseren we 
ons jaarlijkse U17-tornooi met 
deelnemers uit binnen- en buiten-
land. Dit is enkel mogelijk dankzij 
enerzijds de enorme inzet van onze 
tornooidirecteur die ‘zijn’ tornooi 
(vroeger de Christmas Cup, nu de 
STEENGOED Cup) jaar na jaar in 
goede banen leidt, en anderzijds de 
enorme steun van onze sponsors 
die de jeugd genegen zijn.

Bovendien prijzen we ons gelukkig 
met een ondersteunend team dat 
het reilen en zeilen van dit tornooi 
door en door kent, én met onze vele 
medewerkers! Ook zij zijn vóór dag 
en dauw op post in de sporthal 
voor het ontbijt, en nemen hun deel 
van het werk op zich, al dan niet in 

shifts, tot in de late avonduurtjes. 
Je hebt nooit te veel medewerkers: 
we zijn héél blij met ieder die een 
klein stukje van het werk op zich 
wil nemen.

Petje af
Last but not least onze deelnemers. 
De teams die naar ons tornooi 
komen, doen het jaar na jaar 
uitgroeien tot een groots sportief 
evenement. En daar draait het 
uiteindelijk toch om: spelers die 
de strijd willen aangaan voor de 
STEENGOED Cup. Zij spelen zich 
sowieso in de kijker en kunnen MVP 
worden, of de Fair Play-prijs winnen. 
Coaches en begeleiders staan 
meestal in de schaduw, maar wij 
zetten ze graag even in het zonne-
tje. De gedrevenheid waarmee ze 
elke training aan de slag gaan met 
hun team, om elke speler en het 
hele team iets bij te leren, verdient 
ieders waardering. Bij deze alvast 
die van onze hele organisatie: TOP, 
and keep up the good work!

We zien jullie graag terug op onze 
volgende editie!

(Patrick Martens)

De STEENGOED Cup 
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“In de jaren 70 kwamen de studenten elke woensdag trainen 
vanuit Leuven en Brussel. Rog Houben uit Maasmechelen  

zorgde voor vervoer: 3 voor en 3 achter in de auto.  
In carnavalstijd werd op de terugweg gestopt in de Snelle 
Wind. Of ze ‘s anderendaags op tijd in de les waren?”(René Corstjens)

© ZUPP
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1960: terrein café Gutschoven, Stationsstraat, Maaseik (openlucht)
1961-1963: terrein Bospoort Maaseik in 2e en 1e provinciale. Mavoc B in 3e en 2e provinciale tot 1968 (openlucht)
1963: derde nationale en dus verplicht indoor: turnzaal OLV Ter Engelen Maaseik, Familia Waterschei,  
           college Mechelen a/d Maas, zaal Jongensgilde Maastricht (NL)
1964-1965: tweede nationale: sporthal Olympia Mechelen a/d Maas
1965-1975: sportzaal TI Sint-Jansberg Maaseik: 2e, 3e en opnieuw 2e nationale
1975-2008: stedelijke sporthal Maaseik: meteen kampioen in 2e nationale; daarna ere-afdeling
2001-2008: Champions League in Expodroom Bree
2008-2020: LOTTO Dôme, nu STEENGOED Arena: Euromillions Volley League en Champions League

(Jos De la haye)

Zo’n 35 spelers van Maaseik droegen in de voorbije 60 jaar het shirt van de Belgische nationale ploeg!
JAN KLAPS*† - PAUL BUYLE* - BERTO POOSEN† - WIM SEGERS* - EDDY EVENS* - ROGER SCHOONBROODT -  
JO PRAETS - JACKY KEMPENAERS - JO TIELENS - YVES BARTHELS† - VITAL HEYNEN* - FRANKY REIJMEN - JAN-WILLEM 
ROEX - FREDERIK DELANGHE - PASCAL DELFOSSE - FILIP VANHUFFEL - CLAUDIO GEWEHR - WOUT WIJSMANS -  
KRISTOF HOHO* - JIMMY PRENEN* - STEVE ROELANDT - BART VAN HOYWEGHEN - BERT DERKONINGEN* -  
JO VANDE CRAEN - DENNIS DEROEY - MATIAS RAYMAEKERS - GERT VANWALLE - KEVIN KLINKENBERG -  
PIETER VERHEES - SIMON VAN DE VOORDE - MATTHIAS VALKIERS - FRANCOIS LECAT - LOU KINDT - SIMON PEETERS 
- ELIAS THYS

*= in Maaseik geboren en woonachtig

Het is onbegonnen werk om alle 
buitenlanders op te sommen die 
als lid van GREENYARD Maaseik 
ook interlands speelden voor hun 
land. We geven enkel een lijstje van 
de landen: Nederland, Duitsland, 
Luxemburg, Denemarken, Noor-
wegen, Zweden, Finland, Estland, 
Letland, Oekraïne, Tsjechië,  
Hongarije, Bulgarije, Kroatië,  
Slovenië, Andorra, Spanje, Portugal, 
Frankrijk, Kameroen, Argen tinië, 
Brazilië, Chili, Colombia, USA en 

Canada. Er waren uiteraard ook nog 
prima spelers uit Japan, Australië, 
Polen, Slowakije, …

Nederland spant hier de kroon met 
Ad Vander Velde, Bert Goedkoop, 
Teun Buijs, Richard Schuil, Robert 
Van Es, Nico Freriks, Kay Van Dijk, 
Allan Van de Loo, Joppe Paulides, 
Robert Horstink, Niels Klapwijk, 
Yannick Van Harskamp, Michael 
Parkinson, Lars Lorsheijd, Gijs Jorna, 
Rob Bontje, Jelte Maan, Just Dron-

kers. Is er een Nederlandse club die 
meer spelers heeft geleverd aan 
Oranje dan GREENYARD Maaseik???

Enkele van onze jongens haalden 
wereldtitels en/of gouden medail-
les op de Olympische Spelen: 
Richard Lambourne (USA) en 
Richard Schuil (NED).

(Jos De la haye)

60 jaar thuismatchen

Belgische en buitenlandse  
internationals in Maaseik
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COLOFON

Dit foto- en verhalenboek werd samengesteld naar aanleiding  
van de 60e verjaardag van volleybalclub GREENYARD Maaseik op 
17 maart 2020. 

VC GREENYARD Maaseik 
Sportlaan 10, BE-3680 Maaseik 
Tel. +32 89 56 26 78 - Fax +32 89 56 10 59 
www.vcgreenyardmaaseik.be 
info@vcgreenyardmaaseik.be 

Coördinatie/redactie: René Corstjens, Jos De la haye, Jos Franssen, 
Walther Kippers, Patrick Martens, Piet Peters, Veerle Steyven

Vormgeving/concept: Ben Janssen (Drukkerij Paesen) 

Druk: Drukkerij Paesen, Oudsbergen (Opglabbeek) 
info@drukkerijpaesen.be 

Werkten mee aan dit project: een massa leden, medewerkers, 
spelers, oud-leden, oud-spelers, sympathisanten en supporters.  
Te veel om ze hier allemaal te vermelden, maar hartelijk bedankt! 

Fotografie: Zupp, het rijke fotoarchief van onze club en net als hier-
boven: vele spelers, medewerkers, oud-spelers, oud-medewerkers, 
sympathisanten van de club. Waarvoor onze dank.

Disclaimer: zestig jaar is een lange tijd. Herinneringen vervagen, 
straffe feiten worden jaar na jaar nog een ietsje straffer, en soms 
neemt de fantasie een loopje met de werkelijkheid. De redactie sluit 
niet uit dat sommige anekdotes niet 100% waarheidsgetrouw zijn. 
De lezer moet deze 'dichterlijke vrijheden' accepteren.

Dit jubileumboek verschijnt in een oplage van 1250 kosteloze 
exemplaren. Distributie tijdens het verjaardagsfeest van 20 maart 
2020 en later - tot uitputting voorraad - via de Fanshop en het 
Secretariaat van VC GREENYARD Maaseik. 
”VC GREENYARD Maaseik” symboliseert de raad van beheer, spelers 
en achterban. 
Niets in deze uitgave mag op welke wijze dan ook overgenomen 
worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van  
VC GREENYARD Maaseik.
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