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1. Verantwoording van de keuze van mijn onderwerp
Toegegeven, ik heb getwijfeld bij de keuze van mijn onderwerp. Past een ‘cultureel’ onderwerp niet
beter in het plaatje? Veelal lijkt het namelijk alsof cultuur en sport twee leefwerelden zijn.
Als ik echter cultuur opzoek in het verklarend woordenboek dan staat daar civilisatie, beschaving. Is
dat ook niet precies wat er in een goed georganiseerde sportclub gebeurt? De jongeren leren winnen
en verliezen. Hen leren respectvol omgaan met elkaar,hen leren vrijwillig onbezoldigde taken op zich
te nemen om mee de club te doen draaien, is dat ook niet een beetje beschaving bijbrengen?
De sportclub is geschikt voor het opbouwen en uitbreiden van een vriendenkring, zowel voor de jongeren als voor de ouders. Hij heeft zeker een maatschappelijke functie. Dat aspect wil ik hier belichten.
Trouwens, valt de sportdienst ook niet onder de bevoegdheid van de cultuurbeleidscoördinator?
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2. Handbal – beknopte geschiedenis
Handbal ontstaat in Denemarken waar in 1904 de eerste handbalfederatie tot stand komt. Begin
twintigste eeuw werd handbal op een veld gespeeld, met elf spelers. In 1936 staat veldhandbal voor
het eerst (en eenmalig) op het programma van de Olympische zomerspelen in Berlijn. Duitsland wint
goud, Oostenrijk zilver. Zwitserland moet zich met brons tevreden stellen. Doorheen de jaren worden de spelregels herhaaldelijk aangepast. Zaalhandbal wint aan populariteit tegenover het veldhandbal. Het spelersaantal wordt tot zeven herleid.
Luikenaar Jules Devlieger ontdekt de sport in 1921 op de Olympiade in Praag en introduceert ze in
België. In 1958 wordt de Belgische Handbalbond (KBHB) opgericht. In 1977 volgt de onderverdeling
in een Vlaamse (VHV) en een Waalse tak (LFH). Op de Olympische spelen van München, in 1972,
staat zaalhandbal (enkel mannen) voor het eerst op het programma. Joegoslavië pakt het goud,
Tsjecho-Slowakije het zilver en Roemenië het brons.
Pas in 1976 mogen ook de dames deelnemen aan de Olympische spelen in Montréal. Ook hier weerspiegelt de uitslag de dominantie van de Oost-Europeanen. De Sovjet-Unie gaat voor goud, DDR voor
zilver en Hongarije neemt brons voor zijn rekening.

3. Handbal in Izegem - van bescheiden ploegje tot eredivisie
3.1.Heren
3.1.1. 1976-1984 : De pioniersperiode
Geert Denijs leert de handbalsport kennen op de cadettenschool in Lier. Hij raakt zodanig gepassioneerd door die sport dat hij ze ook in Izegem bekend wil maken. Samen met Jan Vermeersch slaagt
hij erin met bescheiden middelen een ploegje uit de grond te stampen.
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Foto 1: Steunbon ten voordele van handbalclub St.-Elooi Izegem

Er wordt uit andere sporten gerekruteerd. Een bont allegaartje van ex-basketters, ex-voetballers en
ex-krachtballers spelen onder de naam “Sint-Elooi” (later AJE)Izegem. De coach van het eerste uur
wordt Lucien Werbrouck, het clublokaal café St-Elooi in de Kruisstraat,de clubkleuren roodgeel. Op
zaterdag 3 september 1977 speelt handbalclub “Sint-Elooi” zijn eerste wedstrijd tegen handbalclub
Meulebeke. Zoals uit het verslag blijkt is het verslaan van een handbalwedstrijd geen sinecure!

Foto 2: Verslag eerste handbalwedstrijd te Izegem
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Foto 3: De handballers van het seizoen 1978-1979

Voortdurend op zoek naar nieuw talent organiseert de club een scholentornooi in de Izegemse
sporthal.

Foto 4: De ploegen van het Sint-Jozefscollege samen met o.a. Jan Vermeersch, Dirk en Geert Denijs van handbalclub
Sint-Elooi (Weekbode nr. 9 maart 1979)
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Dat initiatief werpt blijkbaar vruchten af. Er wordt gestart met een 2de ploeg. Tussen de leerlingen
van het Sint- Jozefscollege zien we o.a. Filip Motte die later voor de Izegemse handbal meer dan een
cruciale aanwinst zal blijken.
Financieel is het niet eenvoudig om gedurende die jaren het hoofd boven water te houden. Handbal
is een onbekende en onpopulaire sport. Het is moeilijk om publiek en sponsors aan te trekken. De
belangstelling van de VHV voor het West-Vlaamse handbal zou wat groter mogen zijn. Het is dankzij
de onbaatzuchtige inzet van spelers en
bestuur dat de club verder groeit.
De sportclub is ook een vriendenkring waar
plezier gemaakt wordt. Tijdens het Pinksterweekend in 1982 wordt AJE tweede op
een verbroederingstornooi in Honfleur.
Blijkbaar vallen de Pinksterfeesten goed in
de smaak. De ploeg bewondert daar een
processie met miniatuurboten en wordt
Figuur 1: Cartoon Filip Cardoen

meegenomen op zee om de wijding van de
boten mee te maken. De grote dansavond

en de lekkere wijn maken het feest compleet.
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Foto 5: Schepen Andrea Geldhof en burgemeester André Bourgeois ontvangen de club na het behalen van de titel in
1982

Sportief gaat het op en neer. Izegem behaalt de kampioenstitel in
1980 en 1982 maar degradeert
onmiddellijk het jaar daarop. De
derde titel (1984) in zeven jaar
blijkt de goede te zijn. De kampioenenploeg ontvangt voor de eerste
keer een beker van het stadsbestuur. Geert Bossuyt wordt aangesteld als nieuwe trainer. Geert Denijs, topscorer, is de voorzitter.
Figuur 2: Cartoon Filip Cardoen

De hoofdsponsors voor het komende

seizoen zijn de heer en mevrouw Dhaenens van de firma Rubis.
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De overgang naar 4de nationale wordt uitbundig gevierd op 30 maart in de Izegemse sporthal. Grote
verrassing van de avond is de komst van de verbroederingsploeg uit Honfleur.

Foto 6: Schepen van sport Raf Leenknecht en gemeenteraadslid Carlos Lagae overhandigen de beker aan topscorer Geert
Denijs en bestuurslid Anita Melsen.
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3.1.2. 1984-1987: 3 seizoenen in 4de nationale

Foto 7: van links naar rechts- staand: Dirk Denijs, Luc Dejoncheere, Filip Cardoen, Filip Motte, Hans Beheydt, Geert Coolen, Domique Vandevoorde, Lucien Werbrouck - zittend: Ronny Vandaele, Filip Soetaert, Lucas Mandeville, Franky
Maes, Geert Bossuyt en Geert Denijs

Handbalclub Izegem (HBCI) begint met een nieuwe uitrusting en nieuwe clubkleuren (blauw –wit)
aan de competitie in 4de nationale. De nieuwe trainer Geert Bossuyt heeft zijn ervaring opgedaan bij
Appoloon Kortrijk. Hij wil van HBCI een ambitieuze en professionele ploeg maken, de trainingsschema’s aanpassen en de jeugd gevoelig maken voor de handbalsport. Een degelijk jeugdbeleid is onontbeerlijk voor de continuïteit van de club. Evenzeer wil hij het speelse, het amusement en de familiale sfeer niet uit het oog verliezen. Die familiale sfeer, de vriendenkring zal voor HBCI altijd een rode
draad blijven doorheen haar geschiedenis.
De competitie in de nationale afdeling heeft spijtig genoeg ook een ander kostenplaatje. Daarom
moeten een kaarting en een tombola extra geld in het laatje brengen. Voor de verplaatsingen die
vanaf nu met de bus gebeuren,voorziet sponsor Rubis een extra budget. Pierre Robbe van taverne
Corner, vanaf 1985 het nieuwe clublokaal,schenkt een nieuwe uitrusting aan de ploeg. Het vernieuwde, intussen elfkoppig bestuur, neemt voor de aanvang van seizoen 1986-1987 de beslissing
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om voor elke thuiswedstrijd 50 frank toegangsgeld te vragen. Er worden ook abonnementen aangeboden aan 250 frank.
De supporterswerving dient meer uitgebouwd te worden. Iedereen die wil kan gratis mee met de
spelersbus. Izegem moet warm gemaakt worden voor de handbalsport. HBCI is op dat moment immers de hoogst geplaatste ploeg van alle balsportclubs in de stad. De meer professionele aanpak
wordt in 1987 beloond met de promovering naar 3de nationale.

Foto 8: In hun nieuw clubhuis “ Taverne Corner” worden de spelers (o.a.doelman Notebaert) van HBCI aan de pers voorgesteld
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3.1.3. 1987-1997: 10 seizoenen in 3de nationale
De supporters krijgen nu vóór elke
thuiswedstrijd een krantje met
daarin de handbalkalender, een
korte voorstelling van de bezoekende ploeg, de rangschikking, actuele weetjes en een foto van de
eerste ploeg die versterkt is met
een aantal nieuwe spelers. Er zijn
ook een aantal pagina’s voorzien
met publiciteit van de sponsors.

Figuur 3: Krantje Handelbalclub Izegem
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Foto 9: Van links naar rechts rechtstaand: Gering Ralf, Motte Filip, Nottebaert Johan, Beheydt Hans, Vandevoorde Dominik, Stragier Bruno, Van Parijs Rudy, Vandekerckhove Bruno. Van links naar rechts zittend: Soetaert Filip, Maes Franky,
Windels Filip, Tack Filip, Denijs Geert, Vertente Tony

De weekbode van 18 november 1988 meldt slecht nieuws. Geert Denijs, stichter en één van de
sterkhouders, moet na een knieoperatie op doktersadvies afhaken. Deze noodlottige medische diagnose betekent voor hem geenszins het afscheid van de handbalclub. Hij blijft voorzitter. Broer Dirk
kan zeker nog een helpende hand gebruiken bij de administratieve taken. Verder heeft Geert ervaring als scheidsrechter. Op het veld staan opvolgers klaar. De onderhandelingen met de Poolse speler
Henryck Kryszensky, zijn bijna rond. Geert vat het nogal laconiek samen: “komen en gaan, ook in de
handbalsport”.
In januari 1989 worden doelman Johan Nottebaert en speler Bruno Vandekerchove als enige derdeklassers weerhouden voor de nationale selecte. Dat is alvast een bewijs dat de jeugd bij HBC Izegem
garant staat voor tophandbal.
We schrijven februari 1989, de eerste internationale transfer is een feit. HenryckKryszensky komt,
met een visum voor 3 maanden, van de Poolse tweedeklasser Poznan naar HBC Izegem. Na een rit
van 18 uur in een kleine met koffers beladen Fiat, komt hij samen met zijn vrouw Elisabeth en hun
zesjarig zoontje Krzysztof in Izegem aan. Het handbalbestuur zorgt voor een woning in de
P. Benoitstraat te Emelgem. Spelers, bestuursleden en supporters organiseren met verenigde krachten de inrichting ervan. De conversaties verlopen hoofdzakelijk in het Duits, hoewel geenszins vlot.
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De clubmensen zorgen ook voor de integratie in Izegem. Op sportief vlak gaat het al meteen goed. In
de strijd om de beker van West-Vlaanderen verslaat HBCI eersteklasser Kortrijk. In de competitie
winnen ze van leider Maasmechelen.
Helaas komen er dreigende administratieve wolken opzetten. De Pool kan hier niet, zoals gepland,
aan de slag als elektrotechnicus omdat hij slechts over een verblijfsvergunning en niet over een
werkvergunning beschikt. De clubmensen doen al het mogelijke maar hij ontvangt een aanmaning
om het land te verlaten. Borstelfabrikant Eric Hochepied die in Henryck een goede werknemer ziet
schakelt gemeenteraadslid Didier Vandeputte in. Na talrijke telefoontjes met het kabinet van Arbeid
en Tewerkstelling en het ministerie van Binnenlandse Zaken, is Justitie toch bereid het dossier te
herzien. Het is bang wachten op de arbeidsvergunning. Uiteindelijk plaatst de minister op 9 mei zijn
handtekening.

Foto 10: Henryck Kryszewski met vrouw en zoontje bij het Fiatje dat hen na 18 uur rijden van Poznan naar Izegem bracht

Een tweede Poolse speler, Krysztof Wlodarczyck,van eersteklasser Stal Mielec, komt de Izegemse
rangen vervoegen. De transfer verloopt nu iets vlotter. Het ambitieuze bestuur blijft een verdere
uitbouw nastreven en wil daarom nog meer sponsors aantrekken. Het moet ook proberen de eigen
talentrijke spelers in eigen rangen te behouden. Er zijn een aantal trainerswissels en de club die zich
veelal in de top van het klassement weet te nestelen slaagt er maar niet in naar 2 de nationale te promoveren.
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De jeugdwerking die in seizoen 1986-1987 is ontstaan start op 17 november 1989 met competitie. Er
wordt veel ingezet op de jeugd. Het aantal leden stijgt snel. Hans Beheydt coördineert de jeugdwerking en krijgt daarbij de vrijwillige hulp van ouders en sommige spelers van de eerste ploeg. De jeugd
zal uitgroeien tot een volwaardige afdeling van de club en een kweekvijver vormen van nieuw talent.
(zie afzonderlijk hoofdstuk)

3.1.4. Seizoen 1996-1997
Vanaf seizoen 1996-1997 neemt Filip Motte de voorzitterstaak over van Geert Denijs die in het bestuur blijft als penningmeester. Filip Motte kwam met het handbal in contact via een scholentornooi
waaraan het Sint-jozefscollege deelnam. Hij combineerde zijn studies geneeskunde een tijd met het
handbal in 3de nationale. De trainingsschema’s, de wekelijkse wedstrijden en verre verplaatsingen
deden hem echter het actieve handbal vaarwel zeggen. Hij werd penningmeester en samen met
Geert Denijs de draaischijf van de club. Ze vormden ook een scheidsrechtersduo in de provincie
West-Vlaanderen.
De ambitie is de overstap naar 2de nationale. Stiekem wordt er van 1ste nationale gedroomd. Daartoe
moet de club anders georganiseerd worden. Er moet ook serieus werk gemaakt worden van één of
twee grote sponsors. Negentig procent van het budget komt van de georganiseerde nevenactiviteiten. Bijkomende inspanningen vragen van leden en sympathisanten is geen optie. De steun van RVS
voor de eerste ploeg en Ippa-Lecluyse voor de jeugdploegen is onontbeerlijk

Foto 11: Geert Denijs en Filip Motte

14

Er is de vorige seizoenen serieus geïnvesteerd in het trainingskader. De nieuwe trainer-coach
Andrzey Sokolowski kan een indrukwekkend palmares voorleggen.
Om in tweede te geraken is er nog een linkshandige buitenlander nodig. De West-Vlamingen die in
eerste nationale spelen zien derde nationale op sportief vlak niet zitten. Misschien lukt een transfer
uit Rusland, want door de economische heropleving in Polen is het moeilijk haalbaar om daar nog
iemand te vinden. Hopelijk breken er spelers door uit de talentvolle lichting cadetten. Dat weet je
echter nooit vooraf. De kern zal uiteindelijk uitgebreid worden met 3 spelers uit Moeskroen, de WitRus Alexander Lapitsky en de Pool Pjotr Proszynski.
In 1996 start ook de damesploeg, waarover meer in een afzonderlijk hoofdstuk.

Foto 12: Andrzey Sokolowski

Andrzey Sokolowski - van Poolse origine maar intussen tot Belg genaturaliseerd - wordt de nieuwe
hoofdcoach van HBCI. Zijn indrukwekkend palmares moet ongetwijfeld tot resultaten leiden.
Samen met zijn echtgenote woont hij in Kortrijk. Hij groeide op in het Zuid Poolse Komorzno. Als
pivot debuteerde hij in het handbal op 16 jarige leeftijd. Met de junioresploeg van zijn club Wrozlaw
werd hij 3 jaar later kampioen van Polen. Hij haalde 8 kampioenstitels en 3 bekeroverwinningen in de
hoogste afdeling. Eén keer speelde hij de finale van de Europese beker tegen het Oost-Duitse Maagdenburg. Als Pools internationaal nam hij twee keer deel aan de wereldkampioenschappen. Met de
Poolse Olympische ploeg behaalde hij brons in Montreal 1976 .Hij nam ook deel aan de Spelen van
München in 1972.
Op 30-jarige leeftijd kiest Andrzey voor het Belgisch avontuur. Als trainer-speler kan hij aan de slag
bij eersteklasser Mechelen waarmee hij twee keer kampioen van België wordt. In 1981 moet hij
noodgedwongen naar Polen terugkeren. Zijn vrouw en dochter kunnen er niet weg omwille van de
15

gespannen politieke situatie (de vakbondsorganisatie Solidariteit tegen het communistisch regime).Drie jaar later keren ze terug en gaat hij opnieuw als trainer bij Mechelen aan de slag. Daarna
gaat hij in op een aanbieding van eerste nationaler Apolloon Kortrijk. Omdat het als trainer nooit
goed is om te lang bij dezelfde club te blijven kiest hij nu voor Izegem. Het is een club met ambitie die
goed werk aflevert. Belangrijk is dat er een wil is om te winnen en dat de concentratie een vol seizoen aanwezig blijft. Want ik wil altijd winnen, besluit de nieuwe trainer.

Foto 13: Handbalclub Izegem maakt zich in Wallemote op voor 2de nationale

Om de steeds groter wordende club,die intussen een entourage van meer dan 150 mensen telt, optimaal te organiseren ondergaat de structuur een gedaanteverwisseling. Aan het hoofd van de club
komt een beheerraad die de verschillende comités zal leiden en coördineren. De beheerraad bestaat
uit de voorzitter Filip Motte, penningmeester Geert Denijs, secretaris Dirk Denijs, juridisch adviseur
Filip Soetaert, jeugdcoördinator Hans Beheydt, voorzitter van het activiteitencomité Hedwig Corteville en de voorzitter van het jeugdbestuur en seniorenbestuur. De voorzitters van de 3 comités worden
in de beheerraad vergezeld van 1 lid van hun comité.
Op 11 april 1997 is het zover. In een overvolle zaal haalt Izegem de titel binnen. De voltallige pers
vindt voor het eerst de weg naar het handbal. Een vierkoppig huisorkest houdt het publiek warm. De
spionkop trekt het gezang op gang. De toeschouwers staan bijwijlen recht op de banken. De bloemen
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en de champagne worden bovengehaald. Het feestgedruis wordt verder gezet in het lokaal ‘café
Rodenbach’. In de euforie knippen spelers en bestuursleden elkaar kaal. Bij het ochtendgloren lopen
er alleen kaalkoppen door het centrum van Izegem.

Foto 15: Titelwinst op 11 april 1997

Foto 14: Enthousiaste toeschouwers

In juni 1997 komt Robin Matthijs de Izegemse rangen vervoegen. Als spelbepalende figuur speelde
hij bijna 10 jaar in de hoogste afdeling en heeft hij 15 selecties voor de nationale ploeg achter zijn
naam. Bij HBCI ziet hij trainer Sokolowski terug. De club handhaaft zich in 2de nationale met een 5de
plaats.

3.1.5. Seizoen 1998 - 1999
De handbalcompetitie van het nieuwe seizoen 1998-1999 start op 12 september. Doelman Johan
Nottebaert is terug van weggeweest en vormt nu samen met Filip Kerckhof een duo. Het innoverende jeugdbeleid laat jongeren doorgroeien naar de eerste ploeg zodat deze een mix vormt van spelers
met ervaring en aankomende jeugd. Naast die herenploeg spelen ook nog het beloftenteam en nu
ook de 3de herenploeg. Zo krijgen spelers die nog niet rijp zijn om door te groeien en kotstudenten
die alleen de vrijdagavondtraining kunnen meemaken gelegenheid om verder te spelen. Deze
3deploeg start in eerste provinciale en is een als het ware een wachtkamer om opnieuw door te stoten of een manier om te blijven handballen buiten de eerste ploeg en reserveploeg. Deze uitbreiding
heeft ook een financiële weerslag. Dankzij de verhoogde inbreng van hoofdsponsor Rubis, de komst
van de nieuwe sponsor nv. Winsol, de talrijke nevenacties en de steun van supporters kan de balans
in evenwicht gehouden worden.
Kan Izegem de titel pakken en naar eredivisie promoveren? Dan kunnen ze geschiedenis schrijven in
eigen stad. Nooit eerder haalde een Izegemse ploegsport de hoogste nationale afdeling. Met nog 11
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wedstrijden te gaan, winnen ze maar nipt van de belangrijkste concurrent Eupen. Twee volle autobussen rijden naar Eupen om niets aan het toeval over te laten. De overwinning kost bloed, zweet en
tranen. Doelman Nottebaert breekt vlak voor het afsluiten van de eerste helft een polsbeentje maar
maakt de wedstrijd rond. De morele ondersteuning van de talrijke supporters geeft misschien wel de
doorslag. Tegen Apolloon Kortrijk wil het maar niet lukken. Kortrijk wint opnieuw de West-Vlaamse
Derby. HBCI kan zich in de resterende 7 wedstrijden geen misstap meer veroorloven. Het Izegemse
publiek heeft zich voor de laatste thuiswedstrijd tegen Houthalen massaal aangemeld. Meer dan 300
supporters zien hoe de ploeg op de titel afstevent. Voor de beslissende uitwedstrijd naar Turnhout
verzamelen 4 bussen aan het clublokaal op de Korenmarkt. Het lijkt wel of de Turnhoutse sporthal
even in Izegem ligt. De wedstrijd verloopt spannend.
Pjotr Proszynski ruikt het net, kijkend naar links, gooiend naar rechts. Krohn is de dirigent op het
veld. Robin Matthijs gooit zich in de verdediging. Bram Deruyck schuimt de rechterflank af. Koen
Favoreel blijft raak gooien. Izegem blijft de partij domineren. De ingehouden spanning van de voorbije maanden sluipt het veld op. Linkerhoek David Nuyttens houdt de aanvallen af. Voor doelman
Nottebaert staat kapitein Guy Delplace, een rots in de verdediging. Nog 8 minuten, de ruggengraat
van de ploeg maakt de partij af. Delplace zet 18-24 op het scorebord. Supporters veren recht, de
sfeer ontploft. De scheidsrechters leggen even de wedstrijd stil. Nog twee minuten en iedereen
stormt het veld op. De trainer wordt op handen gedragen. Het feest kan beginnen…
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Foto 16: Een uitgelaten kampioenenploeg: staand vlnr.: Filip Goemare, Filip Motte,Pjotr Prozynski, Filip Soetaert, trainer
Sokolowski,Robin Matthijs, Filip Kerckhof, Patrick Gouwy, Guy Delplace, Bernd Verbeke die de hoogte ingaat, Geert
Denys en schepen van sport Frank Duhamel. Zittend vlnr. Christophe Krohn, David Nuyttens, Koen Favoreel, Bram Deruyck, Johan Nottebaert en Jan Liagre

Foto 14: Hans Samyn en Bernard Vanluchene tillen de trainer de hoogte in.
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Foto 15: Boven: Katrien Vansteenkiste, Bieke Verbeke en Eline Motte.
Midden: Pa David Nuyttens, Gilbert Kerckhof, vader Patrick Snauwert en Patrick Snauwaert pakken er alvast een pintje
op!
Onder: Dolle supportersvreugde
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Na de feestvreugde volgt alweer het denkwerk. HBCI wil graag in de hoogste divisie blijven. Voorzitter Filip Motte wil er nog 2 tot 3 volwaardige basisspelers bij. De stad wil ook haar steentje bijdragen.
Clubs die een Olympische sport beoefenen en naar de hoogste afdeling promoveren kunnen een
financiële ruggensteun krijgen. De stedelijke sporthal zal in juni gesloten worden voor het plaatsen
van een nieuwe vloer en de installatie van een uitschuifbare tribune. Zo wordt de toeschouwerscapaciteit verhoogd van 300 naar 700 zitplaatsen. Met de promotie naar eredivisie komen er op het
veld maar liefst 20 nieuwe reclameborden bij.
De A-kern krijgt zijn versterking met de Fransman Mohammed Belgout en de Pool Kristof Bort. Filip
Windels wordt de nieuwe penningmeester en Geert Denijs verlaat de beheerraad. Door het aantreden van 4 ploegen in de nationale afdelingen moet de club minstens 4 scheidsrechters leveren. Stefaan Debaveye, Filip Motte, Andrzej Sokolowski, Filip Windels en Luc Desmet zijn de mannen van
dienst. De 6de,7de of 8ste plaats behalen in eredivisie is de doelstelling.
Voor de eerste wedstrijd moet Izegem naar het Luikse Herstal, daar verliezen ze nipt met 18-17. Later
blijkt dat Herstal een speler zonder geldige licentie opstelde. Zo gaat de winst automatisch naar Izegem. De eerste twee thuiswedstrijden zijn respectievelijk tegen Neerpelt en Hasselt, twee ploegen
buiten categorie die jaarlijks onder elkaar uitmaken wie kampioen wordt. Koen Favoreel raakt gekwetst en doelman Nottebaert bezeert zijn duim. De tweede doelman Filip Kerckhof had intussen
afgehaakt en speelt voortaan als veldspeler bij de 3de ploeg. Noodgedwongen maakt de 18 jarige
belofte Benjamin Steen zijn debuut in het eerste elftal. De 38 jarige Luc Coucke neemt als 2 de doelman plaats op de bank. In de loop van de competitie verminderen de kansen zienderogen. Izegem
verliest als rode lantaarndrager ook de thuiswedstrijd tegen Herstal. Pjotr Prozynski valt uit met een
gescheurde achillespees. De trainer houdt het hoofd koel. Hij weet dat je in eredivisie de foutenlast
laag moet houden. De meeste spelers zijn gegroeid uit 3de nationale en hebben te weinig ervaring op
het hoogste niveau. In volle voorbereiding op de play-downs kunnen de studenten niet meetrainen.
Mohammed Belgout en Bram Deruyck moeten afrekenen met moeilijke uurroosters op hun werk.
Het handbal blijft een hobby. Uiteindelijk pakt Izegem zijn eerste punten thuis tegen Merksem. De
play-down wedstrijd tegen Zorgvliet krijgt een staartje. Tijdens die wedstrijd sturen de scheidsrechters vijf Izegemse spelers na lichte of vermeende fouten met twee minuten straftijd van het veld.
Izegem verliest de wedstrijd met 25-26, een flinke afknapper waardoor de degradatie zo goed als
vast staat. Filip Soetaert, jurist van HBCI, stuurt een ingebrekestelling naar de Belgische Handbalbond
en de Vlaamse handbalvereniging omdat het aangeduide scheidsrechtersduo in extremis vervangen
werd door een ander scheidsrechterskoppel waarvan de dochter van één van hen aangesloten was
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bij Zorgvliet. Deze wijziging gebeurde nooit officieel en werd genomen onder de verantwoordelijkheid van een lid van Merksem, een club die ook de play-downs speelde.

Foto
16: Uitspraak in handbalzaak
Foto 17: Rechter geeft HBCI gelijk!

De rechtbank van eerste aanleg in Anwerpen beslist dat de bewuste play-downwedstrijd van 19 april
opnieuw moet gespeeld worden. Winst staat gelijk aan behoud in eredivisie voor HBC Izegem.

Foto 18: HBC Izegem zakt uit eredivisie!

De Belgische handbalbond tekent beroep aan en het Hof van Beroep weerhoudt de mogelijke schijn
van partijdigheid niet. De wedstrijd moet niet opnieuw gespeeld worden.
Na de degradatie trekt de club resoluut de kaart van de jeugd. Twee beloftevolle jongeren, Kristof
Decruy en Dominique Vanrobaeys komen de A kern vervoegen. Er staan nu 8 spelers die hun jeugdopleiding bij HBCI kregen in de kernploeg. Het beste bewijs dat het jeugdbeleid puik werk levert.
Robin Matthijs wordt de sportieve hand van coach Sokolowski. Hij moet de speltactiek geleiden en
de beloften helpen doorstromen naar de eerste ploeg. Jorick Lievens, Bert Deruyck en Sam Snauwaert staan te trappelen. Pjotr Proszynski blijft met zijn geblesseerde achillespees sukkelen maar geeft
zijn collega’s van op de publiekstribune goede raad mee.
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De club wil absoluut terug naar eredivisie. Het blijft een spannende competitie tot op het laatste
moment. Om de overgang naar eredivisie waar te maken moet Izegem 2 keer winnen in Visé. De
eerste keer lukt dat. Op 24 mei zakken meer dan 150 Izegemnaren af naar Visé om hun club een
tweede keer te zien winnen.

Foto 22: Trouwe supporters van HBCI

Het mag niet baten, Visé wint met 21-17. Het verlies komt hard aan bij de spelers en clubleiding. Na
de verwerking van degradatie uit eredivisie gingen ze, naar het einde van de competitie toe, weer in
hun kansen geloven.
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Foto 19: Jan Liagre Christoph Krohn en Bram Deruyck, ontgoocheld

Na het vertrek van enkele spelers lijkt HBCI sportief te moeten inbinden. Gelukkig weet Geert Denijs
Bruno Vandekerckhove te strikken. Die komt van eredivisie Ajax Lebbeke terug om zijn oude liefde
weer naar ere te helpen loodsen. Jens en Jorick Lievens, Bert Deruyck en Sam Snauwaert zijn talentvolle jeugdspelers die zich dit seizoen kunnen manifesteren. De organisatie van de club wordt nog
verfijnd en in de vorm van een vzw gegoten om zo de commerciële activiteiten en sponsoring beter
te kunnen structureren.
In de competitie eindigen de heren op de eerste plaats. Dat is meteen de beste uitgangspositie in de
voorronde van de play-offs. De finalewedstrijden in het pinksterweekend zullen de kampioen en
enige stijger naar eredivisie aanduiden. Op 11 mei 2002 wint Izegem thuis de finalewedstrijd tegen
Houthalen. Izegem keert zo, na de gecontesteerde degradatie, terug op het hoogste niveau. De voorzitter van de Belgische Handbalbond en schepen van sport Duhamel reiken na afloop de medailles uit
aan alle spelers en begeleiders
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Robin
Matthijs
Foto
20: Afscheid Andrezj
Andrezj neemt afscheid als trainer van de eerste ploeg maar niet van handbalclub Izegem. Hij zal de
talentvolle cadettenlichting onder zijn hoede nemen. Zijn opvolger Robin Mathijs wacht de zware
taak om de ploeg in eredivisie te houden.

Foto 21: Terug naar Eredivisie
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Foto 22: Supporters jong en oud. De opvolging is verzekerd!

Het behoud in eredivisie is nu de grote uitdaging. Misschien zijn de mensen er zich te weinig van
bewust dat de club met twee teams in de Belgische topklasse aantreedt. Men kan moeilijk inschatten
welke inspanningen er achter de schermen gebeuren om deze club op het hoogste niveau te houden.
Al die inspanningen van de vele vrijwilligers die gratis hun vrije tijd opofferen om samen alles draaiende te houden zijn heel belangrijk.
Ondanks alle voorbereidingen kunnen de verwachtingen om in eredivisie te blijven helaas niet ingelost worden. Izegem eindigt laatste. Voorzitter Filip Motte maakt een objectieve balans op. Door
blessures heeft Izegem nooit met zijn beste ploeg kunnen aantreden. In de reguliere wedstrijden
groeide het niveau en speelde men thuis gelijk tegen Visé en Herstal. Het team was echter niet klaar
voor de play downs. De coach werd op training al eens geconfronteerd met afwezigheden. De oefenwedstrijden werden niet altijd gespeeld met de typeploeg. Wellicht is de druk op deze jonge spelersgroep te groot en kunnen ze de mentale belasting nog niet aan. De voorbije zeven jaren speelde
de club constant voor de titel of vocht tegen de degradatie. De ploeg neemt ook stilaan afscheid van
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een hardwerkende generatie die hoge toppen scheerde. Nochtans was er een unieke kans om in ere
te blijven. Een aantal spelers met ervaring in eredivisie hadden al toegezegd. Er zijn twee opties: zich
profileren als titelkandidaat of nadrukkelijk de weg van de jeugd kiezen, omringd met ervaren spelers. Misschien is het beter een paar seizoenen zonder druk te spelen om nieuwe fundamenten te
leggen en de ploeg te laten rijpen. De coach staat niet ter discussie..

3.1.6. 2003 - Heden
Tijdens seizoen 2003-2004 neemt Robin Matthijs zelf ontslag na tegenvallende prestaties. Hij blijft
beschikbaar voor de jeugd. Frank Platteeuw volgt hem voor de rest van het seizoen op. De spelers
moeten de motivatie en de spelvreugde terugvinden. De club wordt in 2005 geconfronteerd met het
vertrek van Jens Lievens naar Tongeren en kapitein Christoph Krohn naar Haacht. Bram Deruyck
stopt met handbal op de gezegende leeftijd van 25 jaar. Hij heeft zijn kers op de handbaltaart al gekregen en wil andere sportieve uitdagingen opzoeken. Ook David Nuyttens stopt ermee. Er volgen
een paar trainingswissels, Izegem slaagt er niet meer in te promoveren.
Op 15 december 2007 overlijdt Dirk Denijs, al van bij de oprichting secretaris en vertrouwd gezicht
van handbalclub Izegem en bekend tot in de hoogste handbalregionen.
In 2009 komt de ploeg nog aardig in de buurt met een 2de plaats in de rangschikking, opnieuw met
coach Sokolowski. Momenteel speelt de jonge eerste ploeg in de afdeling Liga- West onder de deskundige leiding van Piotr Prosynski. De jeugdwerking blijft voor voldoende instroom zorgen.
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3.2.Dames
Geert Denijs zet na het doorgeven van de voorzittersfakkel zijn schouders onder een nieuw troetelkind, het opstarten van een damesploeg. Hij fungeert de vier eerste jaren ook als trainer-coach van
de ploeg. Op 15 september 1996 spelen de dames hun eerste wedstrijd in 2de landelijke. Het jaar
daarop behalen ze al de titel en mogen ze in 1998 aantreden in 1ste landelijke.

Foto 23: Geert Denijs

Foto 24: Geert Denijs en zijn dames

Foto 25: De handbaldames doen een gooi naar eredivisie:
Staand vlnr: coach Alexander Lapitski, Kathleen D’Hondt, An Vanacker, Inès Mulier,Sofie Denijs, Sarah Vandenberghe,
Evelyne Defoort, voorzitter Filip Motte en begeleider Dries Verbeke. Zittend vlnr: Griet Knockaert, Marijke Bourgois,
Darlin Decroix, Joke Verbeke, Annelies Duyvejonck en Fien Dessauvage
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Alexander Lapitski, met trainersdiploma behaald in de vroegere Sovjet-Unie,neemt in 2000 de trainerstaak over van Geert Denijs. Augustus 1995 belandt hij met een toeristenvisum in Moeskroen. Hij
vindt er geen werk. Begin 1996 komt hij naar Izegem maar moet gedurende acht maanden terug naar
Wit-Rusland om zijn verblijf in België te regelen. Filip Soetaert brengt de enorme papierberg in orde.
De dames stomen al onmiddellijk door naar 2de klasse waar ze 2de eindigen in de competitie. Eind mei
2002 gaan de damesclubs van Izegem en Middelkerke over tot een fusie. Het zijn twee clubs waar de
jeugdwerking de basis vormt voor een stevig uitgebouwd geheel. De volledige uitwerking wordt door
een 3-tal mensen van elke club georganiseerd. Op 16 juli 2002 wordt de nieuwe club DHT Middelkerke Izegem boven de doopvont gehouden. Er wordt afwisselend in Izegem en Middelkerke gespeeld
Zaterdag 23 november 2002 wordt een zwarte dag in de geschiedenis van het Izegemse handbal.
Inès Mulier rijdt samen met Joke Verbeke onmiddellijk na de match terug naar Izegem. Langs de
bochtige, slecht verlichte waternatte weg gaat de wagen aan het slippen en komt ondersteboven in
een gracht terecht. Inès overleeft het ongeluk niet. De club is in diepe rouw om Inès die een echte
ploegspeelster was. Alle wedstrijden op zondag worden afgelast. De jaarlijkse jeugdtornooien op
paaszaterdag, te beginnen met dat van 2003 zullen naar Inès Mulier genoemd worden.
De damesploeg verwerft een vaste stek in 1ste nationale( = vroegere eredisvisie).

Foto 26: De dames spelen momenteel in 1ste nationiale met trainer Sokolowski
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3.3.De Jeugdwerking
Tijdens het seizoen 1986-1987 wordt onder impuls van bestuurslid Anita Melsens met een bescheiden jeugdwerking gestart. Zij leert aan de geïnteresseerde jongeren de basistechnieken en de spelregels aan. In een tweede fase neemt Marnix Coolen de jeugdtrainingen voor zijn rekening en worden
er enkele oefenwedstrijden gespeeld met bevriende clubs uit de regio. In 1989 wordt door de jeugdverantwoordelijken van verschillende handbalclubs een heuse competitie op poten gezet. De deelnemende ploegen zijn: Izegem, Wevelgem, Desselgem, Middelkerke, Moeskroen, Ieper en Damme.
Er wordt tevens afgesproken drie tornooien te organiseren, in Middelkerke, Kortrijk en Izegem.
In 1990 wordt Hans
Beheydt

door

het

bestuur gevraagd zijn
schouders onder het
jeugdbeleid te zetten.
Met de formatie van
het Gentse Don Bosco-instituut kwam hij
reeds als twaalfjarige
aan de bak als handbalspeler in de schoFoto 31: De ploeg behaalt al meteen de 2de plaats. Staand vlnr: David Corteville,Mike Depoortere,Wouter Creytens, Bernd Verbeke,Christoph Krohn zittend vlnr: Hans VanWynsberghe, Klaas Beheydt, Filip Kerckhof, Steven Vanluchene en trainer Hans Beheydt

lencompetitie.

In

1983 sluit hij op 16

jarige leeftijd aan bij de Izegemse handbalclub waar hij wekelijks aan de wedstrijden mag deelnemen. Hij gaat met gretigheid in op het voorstel om de jeugdwerking voor zijn rekening te nemen. Op
dat moment zijn er een twintigtal jongeren die twee keer per week trainen. Een gemengde ploeg van
miniemen en cadetten (13-16 jaar) wordt klaargestoomd voor deelname aan een interprovinciale
kompetitie tussen diverse teams uit West- en Oost-Vlaanderen.
Voor het aantrekken van meer jeugdige geïnteresseerden wil Hans zich specifiek richten op de elf- en
twaalfjarigen. De laatste graad van de basisschool biedt meer perspectieven om te rekruteren gezien
velen nog niet gekozen hebben voor een welbepaalde sport. Voetbal blijft meestal de eerste keuze.
Velen haken na enkele weken al af,zeker binnen een competitieve aanpak. Ook die jongeren wil hij
sportief motiveren door hen een volwaardig alternatief aan te bieden dat lopen, springen en bal30

vaardigheid combineert binnen een discipline waar het schoppen wordt vervangen door het werpen
van de bal . Wie interesse heeft kan in de stedelijke sporthal altijd komen meeproeven van wat
handbal te bieden heeft.

Foto 27: 5 oktober 1991: handbalstartdag voor jongeren

De jeugdwerking bloeit verder open. In 1990 organiseert men een bescheiden jeugdtornooi. Dat zal
later jaarlijks op paaszaterdag gespeeld worden. Het groeit uit tot een jaarlijks terugkerend hoogtepunt in de jeugdwerking met deelname van talrijke buitenlandse ploegen waarvan een aantal in Izegem blijven overnachten. Het is een organisatie die maandenlange voorbereiding en planning vergt.
Bernard Vanluchene wordt in 1991 de eerste jeugdvoorzitter. Hij zal zich gedurende 8 jaar, met 1
jaartje onderbreking, van die taak kwijten. Sofie Denijs is het enige meisje op de eerste jeugdtrainingen. Als ze in de klas een spreekbeurt geeft kiest ze ‘handbal’ als onderwerp. Het moet een goede
spreekbeurt geweest zijn, want er is interesse. Als ze een 10-tal vriendinnetjes vindt die bereid zijn te
beginnen handballen neemt ze contact op met Bernard Vanluchene. In Anita Melsens vinden ze de
geschikte trainster. Sofie zelf is later doorgegroeid tot eredivisie bij de dames.
Het succes van de club komt niet er niet zomaar. Er wordt zorg besteed aan de begeleiding van de
jeugdtrainers ( veelal ook spelers en een aantal cadetten die doorstroomden naar het reserveteam).Er worden voor de verschillende leeftijdscategorieën specifieke doelstellingen vooropgesteld
die geëvalueerd worden. De algemene basisdoelstellingen zijn Fair Play, een sportieve mentaliteit
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i.v.m. taalgebruik, houding tot medespelers, trainer en scheidsrechter en i.v.m. winnen en verliezen.
Ondanks het feit dat een zekere discipline en maatregelen noodzakelijk zijn, moet een training ook
aangenaam gehouden worden en op een speelse manier gebracht worden. De trainers moeten leiding geven. Jeugdsport is geen sport op zich. Je moet karakter kweken om te winnen maar ook om te
verliezen. Het is een ploegsport waarbij het individuele naar het achterplan verwezen wordt. Het is
de ideale leerschool op weg naar de volwassenheid. Daarom zijn begeleiders en trainers zo belangrijk. Zij hebben oog voor eventuele problemen en pesterijen.
De ouders van de jeugd worden ook aangesproken om zich voor één of andere taak in te zetten. Dat
is veelal aardig gelukt. Hans vraagt je om eens bij te springen voor het vervoer naar één of andere
wedstrijd of naar een tornooi. Zo geraak je betrokken bij de organisatie. Sommigen groeien door
naar begeleider van een ploeg en verder naar het jeugdbestuur. Zo verging het o.a. ook André
Vangroenweghe, die intussen aan zijn elfde seizoen als enthousiaste voorzitter bezig is.
Er is ook altijd hulp nodig bij de activiteiten die geld in het laatje moeten brengen. (de jaarlijkse koekenverkoop, de sportzaal klaar maken voor de jaarlijkse boxmatch…). Op die manier kan de prijs per
deelnemer gedrukt worden voor de tweejaarlijkse deelname van de cadetten aan een buitenlands
tornooi.
Het zou te ver leiden om in te gaan op de verschillende competities in het jeugdhandbal of op de
samenstellingen van bestuur en comités. Voor één persoon wil ik toch een uitzondering maken, namelijk Dirk Deruyck. Ooit door zijn zoon Bram warm gemaakt voor het handbal zette hij zich jarenlang in als secretaris in het jeugdbestuur en naast veel andere taken ook als het brein achter de ingewikkelde spelschema’s op de jeugdtornooien.
Het jaarlijks jeugdtornooi op paaszaterdag spreekt echter tot de verbeelding. Juist omdat het een
voorbeeld is van de samenwerking met wel honderd vrijwilligers, jong en oud, moet het vermeld
worden. Bescheiden begonnen is het uitgegroeid tot een jaarlijks terugkerend handbalfeest waarachter een enorme organisatie schuilgaat. Op het tornooi in 2007 zijn er gedurende 4 dagen Poolse
teams uit Wroclaw te gast. Naast het sportieve is er ook aandacht voor een bezoek aan brouwerij
Rodenbach en aan het sportcomplex Schiervelde met het Europees volleybalteam Knack. Er staat ook
een historische zoektocht in Brugge op het programma.
In 2011 heeft de 16 de editie plaats. Het tornooi overstijgt zijn Izegemse impact en is uitgegroeid tot
een ware klassieker. Aan die editie nemen 52 ploegen deel, waaronder Franse en Nederlandse. Er
wordt gespeeld in de sporthallen van Izegem, Kachtem, Lendelede, Meulebeke, St-Elooiswinkel en
Ardooie. De finales en prijsuitreiking vinden plaats in de Stedelijke sporthal van Izegem. Voor 3 ploe32

gen is een overnachting georganiseerd. Voor de overige ploegen die willen overnachten wordt slaapplaats gevonden in de Brugse jeugdherberg en op een Waregemse camping. Ze blijven het volledige
paasweekend in West-Vlaanderen. De ouders slaan bier en pralines in, voor de plaatselijke handelaars mooi meegenomen.
Er is ook voor randanimatie gezorgd tussen de
matchen door. Deze organisatie vergt medewerking van de hele club. Ontvangst en begeleiding,catering, zoeken van gastgezinnen, opstellen
van de spelschema’s, technische ondersteuning
zodat de matchen op groot scherm te volgen zijn,
scheidrechters…

Foto 28: Sfeerbeeld jeugdtornooi 2011

33

Foto 29: Sfeerbeeld jeugdtornooi 2011

Foto 30: Sfeerbeeld jeugdtornooi 2011
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In 2003 steekt handbalclub Izegem de landsgrens over naar Noord-Frankrijk om er met een jeugdploeg aan te treden in de jeugdcompetitie. Jan Desal en Jan Depoortere zijn de drijvende krachten
achter het lovenswaardige project. Ze treden aan met een jongensploeg tot 17 jaar. Het wordt een
succes. In 2006 treden ze ook met een meisjesploeg (-17 jaar) aan. Frankrijk is het handbalmekka.
Het niveau ligt er hoog. Door tegen die ploegen te spelen stijgt ook het niveau van Izegem. Dat kan
op termijn een meerwaarde betekenen voor de eerste ploeg.
Jens Lievens en Gert-Jan Matthijs hebben op jeugdige leeftijd Internationaal al carrière gemaakt.
Jens speelde in Duitsland (Aurich in Nedersaksen) en Frankrijk (Haezebroeck). Gert-Jan speelde bij
het prestigieuze US Dunkerque. Deze Izegemse jeugdproducten spelen momenteel voor ESTU Doornik en tevens voor de Nationale ploeg. Doelvrouw Stephanie Vandenberghe speelt seizoen 20082009 bij de Franse damesclub OSM-Lomme.
Met Hans Beheydt als rots in de branding is de jeugdwerking,mede dankzij het jeugdbestuur en een
wisselende groep medewerkers, uitgegroeid tot een belangrijke pijler van handbalclub Izegem. Niet
alleen op sportief vlak maar ook op administratief en organisatorisch vlak kan de jeugd kan een
kweekvijver voor de opvolging zijn.
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3.4.Het feestcomité
Het financiële aspect speelt een aanzienlijke rol bij het draaiende houden van een groeiende sportclub. Daarom organiseert de club tal van activiteiten die naast de sponsorgelden de clubkas spijzen.
De hulp van tal van medewerkers is welkom en broodnodig voor het welslagen van deze activiteiten.

Foto 31: Vrijwilligers feestcomité en deelnemende handelaars

Op zondag 4 juli 2004 neemt een indrukwekkende tent de hele Izegemse markt in beslag. HBCI organiseert “Izegem smult”, samen met elf Izegemse handelaars. Vanaf 11.30 tot 16.00 uur kan er aan de
standjes van 35 verschillende gerechten non-stop gesmuld worden. Kaarten kosten 16 euro voor
volwassenen en 8 euro voor de kinderen. Het aantal kaarten is beperkt tot 1300 stuks. Na 16.00 uur
wordt de tent opengegooid om het volksfeest met DJ te laten losbarsten.
Jarenlang zet de handbalclub zich in voor de bediening op de Ingelmunsterse Mennefeesten om alzo
de clubkas te spijzen.
Klassiek zijn het steakfestival en het mosselsouper (intussen een mossel-2daagse). Laatst is er nog
het scampifestival bijgekomen. Deze activiteiten vergen veel werk achter de schermen. Omdat beelden meer zeggen dan woorden…
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Foto 32: Mooi gedekte tafel

Foto 38: De laatste instructies

Foto 33: De chefs
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Foto 34: Aanschuiven

Foto 35: 't Heeft gesmaakt...
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Foto 36: De restjes

Foto 37: Het was pico bello!
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4. Overzicht handbalseizoenen
4.1.

Heren en Dames

Seizoen Handbalclub Voorzitter
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F. Motte
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1988-1989
1987-1988
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1985-1986
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G. Denijs
laatste 4de nat
Vermeersch kampioen 1ste prov
Vermeersch
2de
1ste prov
Vermeersch
1ste prov

G. Denijs

M. Vandommele
G. Denijs

Jeugd

Seizoen Handbalclub IZEGEM
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15

Bossuyt
Bossuyt
Bossuyt
Bossuyt
Bossuyt

2012-2013
2011-2012
2010-2011
2009-2010
2008-2009
2007-2008
2006-2007
2005-2006
2004-2005
2003-2004
2002-2003
2001-2002
2000-2001
1999-2000

Jeugd
aantal
teams

13
11
10
9
8
9

8

voorzitter

coördinator opmerkelijk

Vangroenweghe
Vangroenweghe
Vangroenweghe
Vangroenweghe
Vangroenweghe
Vangroenweghe
Vangroenweghe
Vangroenweghe
Vangroenweghe
Vangroenweghe
C. Bracke
C. Bracke
G. Motte
B. Van Luchene

H. Beheydt
H. Beheydt
H. Beheydt
H. Beheydt
H. Beheydt
H. Beheydt
H. Beheydt
"
"
"
"
"
"
"

cadetten ♂ vicekampioen Vlaanderen/16de jeugdtornooi met 50 ploegen
miniemen ♂ vicekampioen Vlaanderen
miniemen ♂ vicekampioen Vlaanderen/cadetten ♀ kampioen Nord-Pas de Calais
cadetten ♀ kampioen Nord-Pas de Calais
cadetten ♂ vicekampioen Nord-Pas de Calais
8ste jeugdtornooi - Inès Mulier
cadetten ♂ vicekampioen Vlaanderen

14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

1998-1999
1997-1998
1996-1997
1995-1996
1994-1995
1993-1994
1992-1993
1991-1992
1990-1991
1989-1990
1988-1989
1987-1988
1986-1987
1985-1986
1984-1985
1983-1984
1982-1983
1981-1982
1980-1981
1979-1980
1978-1979
1977-1978

6
6
6
6

3
1
1
1
1
1
1

B. Van Luchene
B. Van Luchene
B. Roose
B. Van Luchene
B. Van Luchene
B. Van Luchene
B. Van Luchene
B. Van Luchene
B. Van Luchene
B. Van Luchene
B. Van Luchene
B. Van Luchene
B. Van Luchene
B. Van Luchene

"
"
"
"
"
"
"
H. Beheydt
A. Melsens
A. Melsens
A. Melsens
A. Melsens
A. Melsens
A. Melsens

5. Bronnenlijst
De weekbode 10/9/1977
De weekbode 9/3/1979
De weekbode 18/11/1988
De weekbode 18/11/1989
De weekbode 5/10/1990
De weekbode 7/6/1996
De weekbode 14/6/1996
De weekbode 13/9/1996
De weekbode 11/4/1997
De weekbode 6/6/1997
De weekbode 10/4/1998
De weekbode 5/2/1999
De weekbode 26/3/1999
De weekbode 2/4/1999
De weekbode 30/4/1999
De weekbode 27/8/1999
De weekbode 24/9/1999
De weekbode 17/12/1999
De weekbode 7/4/2000
De weekbode 30/6/2000
De weekbode 7/7/2000

De weekbode 11/8/2000
De weekbode 25/8/2000
De weekbode 9/2/2001
De weekbode 25/2/2001
De weekbode 1/6/2001
De weekbode 22/6/2001
De weekbode 29/3/2001
De weekbode 5/4/2002
De weekbode 18/6/2004
De weekbode 13/10/2006
De weekbode 13/10/2006
De weekbode 11/7/2008
De weekbode 8/8/2008
De weekbode 24/4/2011
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