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Karl, waar kijk je naar uit dit seizoen?
Ik ben benieuwd, maar ook hoopvol, voor wat 
betreft de eerste ploeg. We zijn drie jaar na elkaar heel dicht bij 
de promotie geweest, maar telkens was het ‘close but no cigar’. 
Hopelijk lukt het ons dit jaar wel. En ik denk dat we een aantal 
aanwijzingen hebben in de goede richting. Aan de ene kant is 
iedereen gebleven, ondanks het feit dat we opnieuw de promotie 
misten, op een haar na. Onze jonge spelers hebben intussen weer 
een jaar meer ervaring in hun rugzak. En Jakob Dhaene is terug 
van weggeweest bij Doornik. Jakob is niet alleen een goeie speler, 
maar ook een fijne kerel om in de club te hebben. De eerste 
thuiswedstrijd tegen Merksem was in ieder geval hoopgevend.

Wat zijn de evoluties binnen de club de laatste tijd?
Het jubileumjaar van 40 jaar Apolloon is een scharniermoment 
voor onze club. Aan de ene kant zitten we in de eindfase van 
een jarenlange financiële sanering. Nu is er echt licht aan het 
eind van de tunnel. De sanering heeft lang geduurd omdat 
we niet wilden dat de besparingen de sportieve werking van 
de club te zwaar zouden hinderen. Ik denk dat we daar in 
geslaagd zijn. We hebben niet telkens ‘neen’ moeten zeggen, 
maar we zijn er wel in geslaagd om jaar na jaar ons historisch 
deficit te verminderen. Maar we moeten waakzaam blijven.
Aan de andere kant is dit feestjaar een opportuniteit gebleken 
voor de club op het sociale vlak. Er zijn mensen naar wedstrijden en 
evenementen gekomen die we echt al vele jaren niet meer gezien 
hadden. Velen hebben ook de schoenen nog eens aangebonden 
op het veteranen tornooi. Het weerzien was echt hartelijk. 

Ondertussen komen sommigen regelmatig en zijn er zelfs enkelen 
die terug meetrainen bij de regioploeg, of die hun kinderen 
ingeschreven hebben bij de jeugd. We hebben het bestuur met 
enkele mensen uitgebreid, en er zijn ook een aantal bijkomende 
vrijwilligers, zodat er meer tijd vrijkomt voor een aantal zaken 
die wat op het achterplan verzeild waren. En dat is belangrijk.
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Na ruim 10 jaar is het Apolloontje terug van weggeweest. Het 
eerste woord in dit herboren clubmagazine komt uiteraard 
toe aan onze voorzitter. 

Wij vroegen aan Karl Laverge wat hij zoal te 
melden heeft bij het begin van het seizoen.

‘Ik wens iedereen een 
topseizoen, en veel voldoening!’



Wat doet een voorzitter in het tussenseizoen?
Veel tijd om in onze hangmatten te liggen 
hebben we niet gehad. In juni hebben we de 
tijd genomen om ons met het hele bestuur eens 
te bezinnen over een aantal strategische opties 
voor de club. Waar willen we sportief naartoe, 
hoe kunnen we ervoor zorgen dat we structureel 
en financieel gezond blijven, en ook: hoe willen 
we ons sociaal profileren en positioneren. Het 
was een interessante denkoefening, waaruit 
een aantal concrete ideeën zijn voortgevloeid. 
Maar bovenal is het belangrijk om tussen de 
praktische en logistieke beslommeringen door 
ook tijd vrij te maken voor het grotere geheel. Een 
aantal principes en denkrichtingen die daar zijn 
afgesproken helpen nu om in concrete dossiers 
knopen door te hakken en keuzes te maken.

Verder hebben we hard gewerkt om alle 
praktische zaken te regelen, zoals het vastleggen 
van de zalen, het opmaken van de kalenders en 
de trainingsuren, het zoeken van de trainers en het 
opstellen van een jaarkalender voor activiteiten 
en vergaderingen in alle geledingen van de club.

Waar beleef je als voorzitter plezier aan?
Ik haal veel voldoening uit het sociale aspect van 
onze clubwerking. De vriendschap, het plezier van 
samen ergens aan werken, ook op lange termijn, 
en daar dan de vruchten van te kunnen plukken. 
Samen evenementen organiseren, ernaartoe 
bouwen en werken, en dan tevreden kunnen 
vaststellen dat het goed was. En daar waardering 
voor krijgen doet natuurlijk altijd deugd. 

Mensen die eens binnenspringen in de bank waar 
ik werk, mensen die zwaaien vanop de fiets als ik 
voorbij wandel of ouders die me vertellen hoe 
goed hun kinderen zich amuseren bij Apolloon. 
En door de jaren heen heb ik natuurlijk ook al veel 
kinderen zien doorgroeien van pagadder tot speler 
bij de eerste ploeg. En daar ben ik wel fier op.

Zoals je misschien wel weet ben ik zelf nooit een 
actief handballer geweest. Het sportieve is dus 
niet mijn eerste drijfveer. Ik weet er ook niet zo veel 
over, eigenlijk. Dat heeft nadelen en voordelen. 
De nadelen probeer ik te compenseren door me 
te omringen met mensen die er wel veel over 
weten. Een van de voordelen is dat ik me in mijn 
engagement niet laat leiden door de sportieve 
resultaten. Ik heb promoties gevierd en degradaties 
meegemaakt. Maar het heeft weinig invloed op mijn 
gemoedstoestand, ik kan dat makkelijk relativeren. 
Ik werk met mensen, en die blijven dezelfde. Of 
het nu eerste nationale of Liga3 is. Daarom wil 
ik graag nog mijn waardering uitdrukken voor 
iedereen die in de schaduw werkt voor Apolloon. 
Als bestuurder, vrijwilliger of jeugdtrainer. Zij zijn de 
ziel en de ruggengraat van de club. Ik wens hen 
allemaal een topseizoen, en veel voldoening!

Tekstschrijver: David van Dorpe

 



29/10/2016 Roeselare – Apolloon - West-Vlaamse derby 

2/12/2016  Sinterklaasfeest

18/12/2016 Afsluiting ‘40 jaar Apolloon’ in het historisch kader van de   
   Mimosa sporthal rond de wedstrijd Apolloon - Eeklo

28/01/2017  Apolloon– HHV Meeuwen

26/02/2017 Apolloon – Roeselare – West-Vlaamse derby in eigen huis   
   met ploegvoorstelling  
 
1/04/2017  De Grote Apolloon Quiz (2e editie)

13 &    Beachhandbal 
14/05/2017 

SAVE THE DATES!

Wij zoeken vrijwilligers die ons een handje willen toesteken op 
één of meerdere evenementen. Samen de handen uit de 
mouwen steken schept een band en daar wordt onze 
vereniging sterker van! 

Interesse?
Contacteer cons via communicatie@apolloon.be 



Marketing & Communicatie team
Sinds kort werd een Marketing en Communicatie 
team opgezet om de interne en externe uitstraling 
van de club te verbeteren. 

We willen de publieke belangstelling rond een 
aantal wedstrijden verhogen om zo leden, ex-
leden, ouders, kennissen, familie, kortom iedereen 
samenbrengen. 

Daarnaast is het uiterst belangrijk dat mensen 
weten wie wat doet, bij wie je terecht kan voor 
wat en wat er gebeurd binnen en rond de club. 
Onbekend is ten slotte onbemind! 

Het communicatie team:
Charlotte Mathijs, Malgorzata Adrianczyk, Karl 
Laverge, Peter Delrue, David van Dorpe, Natan 
Driesens, Tore Devos, Jan Dhaene, Francis 
Destoop, Siegfried Vanhoucke, Kristof van Dorpe, 
Dany Verhelst...

MAARRRRRRRRR
Ons team zoekt continu versterking. Heb je ideeën, 
wil je ze delen met ons of gewoon zelf uitwerken? 
Kan je vlot overweg met een pen, ben je een artiest 
en kan je schitterende creaties op papier brengen? 
Maak je goede foto’s? Wil je een artikel schrijven? 
Stuur ons jouw creatie, lezersbrieven, artikels.. 
Laat je volledig gaan.  
Dit boekje wordt maar interessant indien je je 
creativiteit deelt met ons! 

#A4E 
‘Apolloon forever’
Dit is de yell van alle ploegen vóór alle 
wedstrijden en daarom hebben we er ook een 
# van gemaakt. Wie wil twitteren voor, tijdens of 
na de wedstrijd kan zijn twitterbericht met deze 
#A4E beëindigen! 

Als vereniging dragen we andere projecten en 
goede doelen een warm hart toe, daarom dat 
zaterdag 8 oktober in het teken stond van de 
Rode Neuzen actie ten voordele van jongeren 
met psychische problemen. 

WIN 2 CINEMA TICKETS!
De creatievelingen onder jullie maken kans op 
2 cinema tickets. Stuur gewoon een originele/ 
gekke foto door naar communicatie@apolloon.
be voor 21/10/2016. De winnaar wordt bekend 
gemaakt op de volgende thuiswedstrijd 
22/10/2016.

T-shirt € 5
Polo  € 10



Koen Nel (51) zit rustig en 
minzaam voor me in het sport 
K-fee van de lange munte 
in Kortrijk. Hij tracht ten allen 
tijde die kalmte te bewaren, 
ook als op wedstrijd niet alles 

naar wens verloopt. Rust en 
plezier zijn de rode draden 

doorheen zijn discours, tenzij het 
over fysieke trainingen gaat natuurlijk. Maar ook 
daaraan valt plezier te beleven. 
 ‘Wij zijn amateurs die onze hobby zo professioneel 
mogelijk benaderen’ is een van de stokpaardjes 
die hij onlangs nog aan de spelersgroep 
verduidelijkte. We nodigden hem uit om dat ook 
eens te verduidelijken aan iedereen die Apolloon 
volgt. Dat en (veel) meer.

Koen, jij bent in je spelerscarrière behoorlijk 
gedwarsboomd door blessures. Hoe ben je daar 
mee omgegaan?
Mijn blessures waren vaak aan de lichte kant en dus 
mentaal niet zwaar om te dragen. Je enkel omslaan 
zorgde dat je maximaal een week aan de kant stond 
en dus kon ik snel de trainingsarbeid hervatten. Er is 
wel een blessur e geweest die mij veel 
langer parten speelde (aan de achillespees, hij 
was een jaar out, red.) en waar er wel wat fysiek 
oplapwerk nodig was. Ook mentaal is dat niet 
gemakkelijk, voor én na de revalidatie. Ik merkte bij 
mijn terugkeer (na het blessureleed) dat alles veel 
minder was en veel stroever liep dan voorheen. Dan 
verlies je wel eens je motivatie als speler natuurlijk.

Op welke manier draag je die ervaringen mee als 
trainer? 
Hoe ga je met geblesseerde spelers om?
Ik volg spelers die uit blessures komen continu op. 
Ik contacteer kinesisten, noteer de trainingsduur 
en wedstrijdminuten van de speler en probeer 
deze systematisch op te bouwen, zodat de speler 
in kwestie langzaam maar zeker op niveau kan 
komen. Ik heb dat onder meer gedaan met 

Jan Steenhoudt (pols) en nu met Willem Koops 
(Osteochondrite aan de knie met als complicatie 
een stressfactuur aan de voet, red.). Ik gebruik 
hem soms op training voor bepaalde zaken en 
haal hem er dan weer uit.

En dan vloekt hij.
Ja natuurlijk! Dat is normaal, een speler wil spelen. 
Maar voor de fysieke opbouw is dat toch heel 
belangrijk, niet alleen voor Willem maar voor elke 
revaliderende speler. 

Goed, je bent A-trainer - het hoogst haalbare 
(handbal)trainersdiploma in België - en kan dus 
een eersteklasser trainen. Wat zijn jouw persoonlijke 
ambities op dat vlak?
Ik heb geen specifieke ambities daaromtrent, wat 
niet wegneemt dat de kans bestaat dat ik het in de 
toekomst doe. Ik zie mijzelf wel nooit een andere 
club trainen dan Apolloon, ik voel mij hier perfect 
thuis. Dus als ik trainer van een eersteklasser wordt, 
zal het met deze club zijn. Tenzij er iets uit het 
buitenland komt. Alles zal in elk geval afgewogen 
worden tegen mijn gezin en mijn job. Maar wie 
weet, na mijn pensioen. Maar ik wil mijn ploeg 
vooral mooi laten spelen, snel en dynamisch, dát 
is mijn grootste doel. Ook plezier maken op training 
is een ambitie en dat lukt behoorlijk, want deze 
groep - jong én oud - staat voor alles open, wat de 
taak als trainer des te plezieriger maakt.

De laatste maanden van het seizoen 2014-2015 nam 
je steeds vaker trainingen over en was je aanwezig 
op wedstrijden, in samenspraak met toenmalig 
hoofdtrainer Tim Vanholme, waarom was dat?
Ik nam niet echt iets over, Tim was toen immers 
hoofdtrainer. Ik wilde enkel de integratie van de 
jonge spelers bevorderen, want die verliep niet altijd 
even vlot. Ik moet wel toegeven dat het idee om 
hoofdtrainer te worden reeds tijdens het seizoen in 
mijn hoofd speelde (Tim had toen al aangegeven 
dat hij na dat seizoen zou stoppen als hoofdtrainer, 
red.). 

Wie is Koen Nel?



Heb je getwijfeld?
Nee, niet getwijfeld! Wel nagedacht. Ik moest mijn 
situatie analyseren, in die zin dat mijn kinderen op 
de leeftijd waren dat ze naar het hoger onderwijs 
gingen. Op professioneel vlak zat het bedrijf waar ik 
werkte dan weer te midden een overname. Ik wilde 
tijd genoeg hebben om het hoofdtrainerschap 
behoorlijk uit te kunnen oefenen.

Mis je het niet om jeugdtrainer te zijn?
Goh… (denkt na) Ja, maar in principe ben ik dat 
nu nog altijd (lacht). De club heeft nu een project 
waarbij er zeer veel jonge spelers tot de kern van 
de eerste ploeg behoren, wat niet abnormaal 
is. Op je achttiende moet je er zijn, anders wordt 
het moeilijk voor de toekomst. Tussen je achttien 
en je drieëntwintig jaar bezit je nog een enorme 
flexibiliteit qua atletisch vermogen en qua spel. 
Daarom dat elke speler van bij de jeugd op 
meerdere posities moet spelen, iets wat de trainer 
de speler moet opleggen door hem op training uit 
zijn comfortzone te halen.

Wat leg je jezelf nog meer op als trainer?
Eerst en vooral het voorbereiden van trainingen, 
daar kruipt veel tijd in. Maar ook naast trainingen 
en wedstrijden doe ik verschillende dingen, zoals 
het analyseren van internationale wedstrijden. 
Soms kijk ik een wedstrijd zes keer opnieuw om te 
proberen er achter te komen hoe men tophandbal 
soms zo eenvoudig kan doen lijken. Het verschil 
tussen ons en de Belgische 1ste nationale ligt 
vooral bij de afwerking en kracht. Ook in 2e 
nationale wordt veel powerhandbal gespeeld, 
terwijl kracht het mijns inziens lang niet altijd wint 
van techniek. Ik herinner me een match van de 
twee broers Dubuc die in mijn tijd (in de jaren 80 
en 90, red.) in Herstal speelden. Allebei een meter 
tachtig groot, de een op linker- en de ander op 
rechteropbouwer. (mijmerend) 

Ja, we werden toen 
jammer genoeg helemaal 
weggespeeld, maar wat 
een fantastisch spel..

Maak eens een sportieve analyse van vorig seizoen, 
hebben we de titel mislopen? Of eerder de tweede 
plaats gewonnen?
We hebben niets mislopen, anders lijkt het alsof 
we domme fouten hebben begaan en dat is 
niet zo. Wel zaten we lang in een verloren positie, 
waarna het plots weer mogelijk was om kampioen 
te spelen. Dat zorgt natuurlijk voor veel stress bij de 
spelers en de club. De match thuis tegen Izegem 
verloren we omdat zij goed gebruik maakten van 
onze zwakke plekken. Na Izegem was ikzelf ook 
ontgoocheld, zoals alle spelers, maar tegelijk ook 
trots op ons seizoen. Een ontgoocheling over een 
slechte of verloren match moet je van je af kunnen 
zetten. Je bent als individuele speler deel van 
een team, je kunt en moet van die steun gebruik 
maken. Hoofd omhoog en op naar de volgende 
match of training.

Goed! Hoofd omhoog en borst vooruit, op naar 
dit seizoen. Is de kern versterkt in vergelijking met 
vorig jaar?
We hebben zeker de mogelijkheid om beter te 
spelen. Maar dat komt vooral omdat we die basis 
van vorig seizoen al hebben. De trainingen waren 
toen veel eenvoudiger, terwijl ik de spelersgroep 
dit seizoen veel sneller dingen kan bijbrengen. We 
zijn rijper geworden, onder meer door de ervaring 
van een topmatch zoals die tegen Izegem (en 
de bekermatch tegen beneliga-ploeg Achilles 
Bochelt, red.) waardoor we ons meer op details 
kunnen toeleggen. We hebben nu bijvoorbeeld 
een stijl waarbij de spelverdeler zeer ruim links 
en rechts beweegt en daar hebben we de 
voorbije paar weken al een stuk of tien tot vijftien 
aanvalsbewegingen aan vastgekoppeld.

Wat zijn onze verwachtingen voor dit seizoen? Wat 
zijn de doelen? 
We leggen ons niets op, behalve goed spel. We 
moeten beter technisch spelen en willen werken. 
Werken aan onze mentale en fysische sterkte, zodat 
we het niveau dat we soms op training etaleren 
ook op wedstrijd kunnen tonen.
We moeten ons zelfvertrouwen constant op peil 
kunnen houden, ook na een eventueel verloren 
wedstrijd.



Hebben we iets te zoeken in tweede nationale?
Als we dit jaar in tweede zouden spelen, zou het 
behoud geen probleem zijn. Dat hebben we dit jaar 
al getoond in de oefenmatchen tegen Gent en de 
bekerwedstrijd tegen Izegem. Voor eerste nationale, 
laat staan beneliga, zijn we nog te groen achter onze 
oren. Maar ook dat is in de toekomst mogelijk. Ik wil 
hier echter onze competitie niet te kort doen, ik vind 
Liga 1 de leukste competitie van allemaal. Er zijn veel 
echt goeie jonge spelers in Liga 1 die in de tweede 
ploeg van een aantal hoger geklasseerde clubs 
spelen. Hasselt bijvoorbeeld heeft een zeer jonge 
ploeg, maar hun eerste helft tegen ons vorig jaar ín 
Kortrijk vond ik van een ongeziene schoonheid.

Tot slot, wat vind je van de retrobeweging die de club 
maakt? 
De terugkeer van de clubkleuren (paars en wit, red.) 
in de tenues (die binnen een aantal weken hun 
opwachting zullen maken)?
Prachtig! Paars is onze traditionele kleur, het is ook 
altijd eigen geweest aan ons logo. Wij speelden 
vroeger áltijd in het paars, dus het zal sowieso enige 
nostalgie bij me opwekken.

Een ideetje misschien voor de volgende thuiswedstrijd: 
de coaches die zich volledig in het paars tooien?
Dat lijkt me toch juist een brug te ver (lacht).

Jammer, bedankt voor het gesprek!

Tekstschrijver: Jan Steenhoudt



Het eerste tornooitje van het seizoen bij de U8…
het is meestal een historisch moment voor een 
nieuwe generatie handballertjes, voor wie dit 
het eerste tornooitje uit de handbalcarrière is. De 
nieuwelingen. Je hebt ze van soorten. De ene zit 
nerveus op zijn nagels te bijten, de andere staat 
dicht bij papa of mama, en een derde heeft 
nergens last van. De zelfverzekerdheid in persoon.

Zo moet ook Nikola Karabatic op een dag 
begonnen zijn. Of Mikkel Hansen. Zij behoorden 
ongetwijfeld tot de zelfverzekerde types. Alhoewel?

Anja Lother was in haar element. Goede raad aan 
een spelertje hier, een (eveneens beginnende!) 
coach bijsturen daar, een ouder iets uitleggen… 
Apolloon zal haar intussen al meer dan één 
standbeeld verschuldigd zijn. Opnieuw een lichting 
jeugdspelertjes die ze grotendeels zelf geronseld 
heeft op de school waar ze lesgeeft of door initiatie 
te geven in verschillende andere Kortrijkse scholen.

De eerste balcontacten verlopen aarzelend. Een 
speler shot naar zijn eigen doel…”oeps is het naar 
de andere kant?” – af en toe een steelse blik naar 
de zijkant. Maar papa en mama hebben meestal 
goed gezien dat zoon of dochter de bal goed 
gevangen had, een goeie pass gegeven had of 
de bal aan een tegenstander ontfutselde. De grote 
vreugde komt er echter vooral bij het scoren. Dan 
gaan alle remmen los. Het is ook wel wat: je eerste 
goal in een echt tornooi met een Apolloon shirt 
aan en publiek in de tribune. En dan een echte 
scheidsrechter die fluit!
Het is één van de voordelen van handbal: er 
wordt veel gescoord en iedereen komt aan bod. 
Uiteraard komt talent ook bovendrijven. Eén jongen 
blijkt wel bijzonder vaardig. Al rijp voor het veld 
ernaast, eigenlijk, waar de U10 het opnemen tegen 
Middelkerke en Izegem.

De U8 begonnen tegen Izegem. Bijna symbolisch 
voor een jongen of een meisje dat bij Apolloon 
begint te handballen. Een wedstrijd tegen Izegem. 
Maar na de eerste wedstrijd is de kop er ook echt 
af. Apolloon won ruim. De volgende wedstrijd is een 
onderling duel tussen twee ploegjes van Apolloon. 
Extra verwarring, want op training zijn het allemaal 
ploegmaats. Maar gaandeweg vlot het beter, de 
shots worden preciezer, de passes efficienter en het 
vrijlopen en verdedigen lukt al goed.

Het eerste tornooitje is ook op andere vlakken 
een stap vooruit. De oefeningen op de trainingen 
na het eerste tornooitje zijn veel concreter. De 
sportertjes begrijpen beter waar het om gaat, en 
wat de bedoeling is. Maar de eerste bedoeling is 
natuurlijk vrienden maken en samen sporten. Met 
een stevige handdruk na de wedstrijd wordt de 
fairplay beklonken, maar daarna loopt iedereen 
naar de scheidsrechter…”hoeveel was het??”. De 
wedstrijden duurden 12 minuten en op het einde 
won Apolloon!  

Nog een primeur, maar dan een stapje hoger, 

Begin je carrière in Kortrijk met een 
derby tegen Izegem



was er voor de U12. Wannes en Lynn mochten 
de wekker trotseren om met hun groep naar zee 
te gaan. Middelkerke was de bestemming, en de 
zon was niet van de partij. Bij aankomst bleken de 
U14 van Apolloon echter al bijna aan de rust toe 
te zijn van hun wedstrijd. Die waren om halfacht al 
vertrokken. Aan trainer Mika was echter amper te 
zien dat hij de vorige dag zijn steentje bijgedragen 
had tot de uitoverwinning van de eerste ploeg op 
Meeuwen.

Voor de eerstejaars U12 was het tochtje naar zee 
een volgende stap in de handbalontwikkeling: 
de eerste wedstrijd met 7 tegen 7 op een groot 
veld. Een niet te onderschatten evolutie is dat. 
Vanaf nu gaat het niet alleen meer om vrijlopen, 
maar ook om het aanhouden van een positie. 
Een hoekspeler, een opbouwer, een middenman, 
een doelman of een pivot. De kleinste man van 
de ploeg belandde eerst in doel. Maar hij deed 
het met brio. Enkele spectaculaire reddingen later 
stond Apolloon al aan de leiding, en gaf die niet 
meer af. De eerste van de drie spelperiodes werd 
gewonnen. De trainers wisselden vlotjes door, en 
in de tweede periode was Apolloon opnieuw de 
betere. Er werd mooi gecombineerd, maar ook slim 
verdedigd, zodat het tegenaanvallen regende. 
Finn, Victor en Gilles scoorden dat het een lieve 
lust was. Maar ook de nieuwelingen lieten zich niet 
onbetuigd, en wat het belangrijkste was voor de 
trainers achteraf: er werd goed samengespeeld, 
en de vrije man werd gezocht en gevonden. 

Pech voor zij die dachten er nog een 
strandwandeling aan vast te knopen, want het 
regende pijpestelen, maar de prestaties waren 
uitstekend geweest, en de supporters hadden 
waar voor hun gratis toegang gekregen. Nog een 
ploeg die goed aan het seizoen begonnen is! 

Vroeg opstaan en storm aan zee




