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Onze jeugd (U10-U18) gaat van 13 tot 17 april naar Praag! 

Praag Handball Cup is een groot internationaal jeugdhandbaltornooi georganiseerd 
in Praag, de hoofdstad van de Tsjechische Republiek. In 2016 werd het tornooi 
bijgewoond door 498 teams uit 28 landen van over de hele wereld.  

Save the dates!



Wij plaatsten het vorige jaar in het teken van de 40ste 
verjaardag van onze club en iedereen zal het geweten 
hebben.  Een nieuwjaarsreceptie, een familie-BBQ, een 
italiaanse avond, een afsluitfeest brachten, naast de 
traditionele wedstrijden, heel veel ‘oude bekende’ weer 
naar onze club en daar was het ons tenslotte allemaal om 
te doen onze grote Apolloon-familie weer dichter bij elkaar 
krijgen en dat is zeker geslaagd!

Daarnaast kennen we tevens een schitterend sprotief jaar 
met de eerste plaats in de competitie voor de heren en niet 
in het minst de kwartfinale voor de Beker! Noteer alvast 11 
maart in jullie agenda voor de halve finale.

Ondertussen konden we wat uitrusten en de batterijen weer 
opladen om  er  nu  opnieuw  keihard  in  te  vliegen want 
het beste moet nog komen. Op naar de volgende 40 jaar! 

Ik wens jullie allen een heel gelukkig, 
sportief en bovenal gezond 2017 toe.

Beste leden en sympathisanten van Apolloon,

‘De tijd gaat snel, gebruik hem wel’ zegt een oud 
spreekwoord, en terecht.  We zijn alweer een 
jaartje verder en het is alweer voorbij gevlogen.

‘De tijd gaat snel, gebruik hem wel!’

Happy 
New Year 

2017!



De jeugdcoördinator (m/v) is een sleutelfiguur in 
een vereniging zoals Apolloon: hij (of zij natuurlijk) 
is niet alleen de brug tussen de individuele trainers 
onder elkaar, maar ook tussen de trainers en het 
bestuur. Hij is de stem van het bestuur bij de trainers 
en de stem van de trainers binnen het bestuur. 
Hij waakt over de continuïteit en de coherentie 
binnen de jeugdopleiding, maar bovenal is hij 
een “people-manager”. Vrijwilligers managen is 
op sommige vlakken complexer dan professionals 
managen. Apolloon mag zich dan ook gelukkig 
prijzen dat Arne Vandenbussche die taak op 
zich neemt, en dit uitstekend doet. Hij is, net als 
voorzitter Karl Laverge,  al ruim 20 jaar een rustige 
rots in de Apolloon branding, en heeft een grote 
verdienste aan de uitbouw van de jeugdwerking 
van Apolloon over de laatste 20 jaar. In de marge 
van zijn handballeven werkt Arne ook nog eens 
voor de Vives hogeschool als coordinator van 
de toegepaste IT en heeft hij met zijn vrouw Heidi 
succesvol 4 kinderen grootgebracht, waarvan 
alle jongens (Wannes dus) handballen. De meisjes 
(Triene, Janne en Rune) komen soms supporteren, 
maar kozen voor andere sporten zoals volleybal en 
waterballet. Arne maakte tussendoor echter graag 
nog even tijd voor het Apolloontje. 

Arne Vandenbussche: zelf ben ik beginnen 
handballen in het begin van de jaren ’80. Ik 
behoorde tot de eerste lichting jeugdspelers van 
Apolloon. Jean-Paul Verschelde, één van de 
stichters van Apolloon, was mijn sportleraar in het 
Sint-Jozefscollege. Hij gaf buitenschoolse atletiek 
op zaterdagmorgen, waar ik aan deelnam, maar 
onder de middag bood hij ook andere sporten 
aan, zoals handbal. Ik was snel verkocht. Ik ben van 
1967 (jaja…in 2017 wordt ik 50), en in mijn jaar zaten 
onder andere ook Henk Deloof en de tweeling 
Colin en Kurt Mathijs, die handbal speelden. Piet 
Vandebroucke en Robin Mathijs waren iets ouder. 
In die tijd was de grens tussen schoolhandbal en 

clubhandbal ook nogal vaag. Het jeugdhandbal 
stond in zijn kinderschoenen. Jean-Paul Verschelde 
deed in zijn eentje de jeugd van Apolloon, en 
we hadden een competitie met 4 (school)
ploegen, tegen Sint-Paulus Wevelgem, de ploeg 
van Rudi Verschoore, Don Bosco Kortrijk, waar 
Koen Nel speelde, en Izegem. De West-Vlaamse 
schoolploegen deden het toen ook regelmatig 
goed in de SVS competities. Ik heb nog een halve 
finale gespeeld met mijn generatie tegen Neerpelt.
 
Rond mijn 18 ben ik even gestopt, toen ik bij de 
beloften was aangekomen. Adam(czyk) was 
toen trainer van de senioren, iemand van wie we 
allemaal veel geleerd hebben. Maar omdat ik 
ook in de Chiro actief was en daar meer tijd voor 
nodig had, ben ik er even tussenuit gegaan. Enkele 
jaren later was Jean-Paul Verschelde gestopt met 
de jeugdwerking van Apolloon. Francis Destoop 
en Jan Delporte deden toen veel voor de jeugd, 
en ze zochten wat hulp. Eerst heb ik ze een beetje 
administratief ondersteund, maar al snel ben ik 
zelf trainer geworden. Ik heb daarna 17 jaar (!) de 
kadetten van Apolloon getraind. Ik heb dus veel 
generaties zien passeren (lacht). De laatste was die 
van Mika Vanden Bulcke, Thomas Nolf en Jurgen 
Verschelde. Daarna zette ik weer even een stapje 
terug. Ik heb dat regelmatig gedaan, als ik aan 
andere projecten voorrang wilde geven. Maar toen 
mijn zoon Wannes 12 was en er geen trainer was 
voor de pupillen, heb ik me weer geëngageerd. 
Ik wilde wel dat er drie trainingen waren per week 
in plaats van twee. Karl wist eerst niet goed of dat 
wel een goed idee was, maar uiteindelijk kreeg ik 
mijn zin. We hadden ook niet zoveel spelertjes, we 
begonnen het seizoen met 6. Maar ze waren wel 
goed, met onder andere Anthony Mathijs en Jan 
Steenhoudt.  Op het einde van het seizoen waren 
we dan al met 10, en ze kwamen heel trouw naar 
de trainingen. We hebben met de jeugdtrainers 
door de jaren heen heel wat spelers afgeleverd 
voor de eerste ploeg, en ik denk dat we allemaal 
fier zijn dat we ons steentje bijgedragen hebben 
aan de ontwikkeling van deze of gene als hij eens 
een goeie wedstrijd speelde.

Jeugdcoördinator Arne Vandenbussche 

opgenomen in de Apolloon ‘Hall of Fame’



Hoe is Apolloon geëvolueerd qua jeugdwerking 
over al die jaren?

Goed denk ik. Maar het werk is natuurlijk nooit af. Er 
is veel meer structuur gekomen, en er zijn veel meer 
spelertjes. In het begin waren er drie jeugdploegen, 
en moesten we krabben om met genoeg te zijn voor 
de wedstrijden. Ik denk dat Tim Arickx als jeugdspeler 
soms drie wedstrijden per weekend speelde. Het 
was op veel vlakken improviseren, en als trainer 
veelal zelf leren. Mijn compagnon de route is 
jarenlang Philippe Verbrugge geweest. Hij ging met 
de kadetten mee als tafelofficial. Meestal gingen 
we gewoon op pad met twee auto’s, de zijne en 
de mijne, en 8 spelertjes. Daarnaast organiseerden 
we elk jaar nog een teambuilding, waar ik goeie 
herinneringen aan overgehouden heb, zoals de 
afvaart van de Lesse. Philippe was ook een beetje 
de link met het Sint-Amandscollege. Die was na 
de periode met Sint-Jozef onze hofleverancier 
geworden op het gebied van spelertjes.

De eerste generatie waar het sportief goed mee 
ging was die van onder andere Tim Vanholme, 
PJ Malfait, Mathy Vanhuylenbroeck en Tijl Delrue. 
Daarmee hebben we ons geplaatst voor de VHV 
competitie. Ik herinner me een wedstrijd waarin 
we speelden tegen het altijd sterke Waasmunster. 
We stonden voor aan de rust en ik hoorde de 
trainer zeggen: ‘we gaan toch niet verliezen 
tegen West-Vlamingen!?’ Enfin, ze hebben die 
match uiteindelijk niet verloren, maar het scheelde 
niet veel. En zo ging het langzaam bergop. De 
volgende generatie was dan echt top, met Thomas 
Nolf, Jurgen Verschelde en Mika. Het ledenaantal 
groeide ook gestaag. Ik denk dat een van de 
redenen ook was dat de tweede generatie eraan 
kwam. De kinderen van de handballers van het 
eerste uur werden door hun ouders veel makkelijker 
naar de handbalclub gestuurd. Daarvoor was 
het telkens wroeten om leden te werven, omdat 
handbal zo onbekend was. We hadden toen ook 
een tijdje niet echt sportleerkrachten die voor een 
goede doorstroming zorgden. Ik denk dat we over 
het algemeen wel het maximum puurden uit onze 
bescheiden mogelijkheden. We hadden geen 
enorm spelerspotentieel, maar met de spelers die 
we hadden boekten we wel vooruitgang. In het 
begin verloren we soms met monsterscores type 
40-7 van een bepaalde ploeg, en enkele jaren 
later konden we diezelfde generatie kloppen.

Zijn er spelers waarvan je het jammer vindt dat ze 
afgehaakt hebben?

Elke speler die afhaakt is een verlies, maar puur op 
kwaliteit bekeken valt dat eigenlijk nog mee. Jan 

Samyn heeft het te vroeg voor bekeken gehouden, 
en dat is spijtig want die was goed. Maar dat is 
zeer lang geleden. Pieter Blancke misschien? En 
Thomas Nolf. Die heeft wel de stap gezet om het in 
een topploeg (KV Sasja) te proberen, maar dat is 
niet gelukt en daarna is hij spijtig genoeg gestopt. 
Maar Apolloon heeft meer trainers dan spelers 
verloren, en dat is jammer. Misschien hebben te 
weinig ingezet op een goed HR beleid, als ik me 
zo mag uitdrukken. Izegem deed dat beter. Op 
een bepaald moment waren er heel veel trainers in 
Izegem die eigenlijk van Apolloon kwamen, en daar 
had ik wel spijt van. Ze deden ook heel goed werk: 
Tom Delbecq, Stefaan Debaveye, Luc Coucke, Piwi, 
Robin Mathijs, Frank Platteeuw,… Enfin, ik denk dat 
we intussen als club heel wat stappen vooruit gezet 
hebben en de perceptie ook een stuk verbeterd 
hebben. Apolloon heeft een aantal jaar 5 sterren 
gehaald in het jeugdsportfonds van de VHV, 
soms als enige club, en dat is belangrijk geweest. 
Mourad Larit heeft daar een stuk mee de basis voor 
gelegd als jeugdcoordinator. Hij heeft ingezet op 
vorming en bijscholing van jeugdtrainers, en op 
uitstraling. Anja Lother en Pia Linster hebben grote 
invloed gehad op de ontwikkeling van handbal 
voor kleine kinderen, voor U10 en U8. Dat is ook 
belangrijk geweest bij de groei. Vroeger kregen we 
de kinderen binnen in het eerste middelbaar, als 
de schoolploegen gemaakt werden. Nu zijn ze op 
die leeftijd al enkele jaren aan het handballen, en 
beschikken ze over een redelijke basis.

Wat zijn je voornaamste ambities als jeugd-
coördinator?

Ik denk dat ik in de eerste plaats het heden en de 
toekomst van de jeugdtrainers van nabij moeten 
opvolgen. Er is heel wat veranderd op dat vlak in 
vergelijking met vroeger. Er zijn minder en minder 
trainers beschikbaar die een jeugdploeg drie keer 
per week willen of kunnen trainen, zoals dat vroeger 
de gewoonte was. We moeten daarin dus flexibeler 
zijn. Vroeger kon je geen trainer worden als je niet 
alle trainingen voor je rekening nam. Maar die 
verhoogde flexibiliteit heeft meerdere voordelen. 
Twee trainers bij een ploeg laat toe al eens te 
switchen als het nodig is. Wij stonden er vroeger vaak 
alleen voor. Nu kunnen ze met elkaar overleggen. 
We hebben dan wel meer trainers nodig, maar als 
het engagement op mensenmaat is kunnen we 
die ook makkelijker vinden. Daarnaast moeten 
we blijvend zorg besteden aan de opvolging en 
bijscholing van onze trainers. We moeten de jonge 
trainers nog individueler proberen te begeleiden. 

Ten tweede moeten we ook de kleinere taken 



rondom de jeugdwerking nog beter structureren 
en er mensen voor vinden. Vele handen maken 
licht werk. Wie zich vroeger engageerde binnen de 
jeugdwerking had er soms een deeltijdse taak bij. 
Dat heeft mensen veel te snel opgebrand en dat 
moeten we vermijden. 

Ten derde is het belangrijk dat we de betrokkenheid 
verhogen. De betrokkenheid van de ouders bij de 
jeugdwerking bij voorbeeld. Vroeger kende ik alle 
ouders. Nu we zo veel gegroeid zijn is dat niet meer 
evident, zeker bij de jongste spelertjes. Daardoor mis 
ik sommige signalen van ouders die bij voorbeeld 
best wel iets kunnen en willen doen. De trainers 
kennen de ouders natuurlijk wel beter en zouden 
nog meer moeten kunnen en durven delegeren. 
Ook de betrokkenheid van de spelertjes en hun 
ouders bij de eerste ploeg vind ik belangrijk voor de 
cohesie binnen de club. Het gaat wel in stijgende 
lijn momenteel, en dat is goed. Ik kan iedereen die 
het nog niet doet aanbevelen regelmatig eens een 
wedstrijd van de senioren mee te pikken. Dat is niet 
alleen fijn, maar ook belangrijk voor de samenhang 
van de club. De ouders leren elkaar beter kennen, 
komen soms mensen tegen die ze kennen maar 

waarvan ze niet wisten dat die ook handballende 
kinderen hadden. De kleine gasten steken er iets 
van op, en er is ook heel wat te zien want de heren 
doen het goed.

Een vierde aspect is eerder een ambitie. Ik zou 
het fijn vinden als Apolloon nog meer aandacht 
kon besteden aan een aantal doelgroepen in 
de samenleving. We doen al één en ander in de 
schaduw, op individuele basis. Trainers die kinderen 
oppikken die geen vervoer of gescheiden ouders 
hebben, lidgeld dat beperkt wordt voor mensen 
in moeilijkheden, de Uitpas…maar het zou nog 
iets structureler kunnen op het vlak van inclusie of 
integratie. We bereiken nog veel kinderen niet met 
onze mooie sport en club.

Dank je Arne!

Wie graag eens een handje toesteekt binnen de 
jeugdwerking van Apolloon kan steeds terecht bij 
Arne
jeugdcoordinator@apolloon.be
Tel. 0496 35 48 17



Apolloon had jarenlang een damestraditie. Helaas 
werd het damesteam vier seizoenen geleden 
opgedoekt, oudere speelsters gaven er de brui aan, 
talenten vertrokken naar andere oorden.

Maar lang duurde de afwezigheid van een 
damesteam niet. Enkele jeugdspeelsters van 
Apolloon trokken een aantal vriendinnen over de 
streep waardoor een nieuw damesteam ontstond.

Vorig jaar beslisten de dames om met een recreatief 
team opnieuw deel te nemen aan de competitie. 
Er werd gestart in de regioreeks, het begin was 
aarzelend, maar naargelang het seizoen vorderde, 
werd er beter gespeeld en werd al eens een succesje 
geboekt.

Ook dit jaar spelen de dames competitie. Het is wat 
zoeken geweest om een trainer, een aantal nieuwe 
meisjes moesten zich wat aanpassen, en de ploeg 
kreeg ook te kampen met blessureleed.

Hoge ambities worden dus niet gekoesterd 
dit jaar. Het doel is vooral dat de dames beter 
op elkaar ingespeeld geraken, dat zij de basis 
van het handbal tijdens de matchen kunnen 
uitvoeren en dat er wat sneller gespeeld wordt. 
Met andere woorden, we willen gedurende het 
seizoen een positieve evolutie zien en hier en 
daar een match winnen. 

Hopelijk kunnen er in de nabije toekomst 
een aantal   elementen uit de damesjeugd 
doorgroeien naar de  damesploeg en kunnen we 
seizoen na seizoen groeien en wie weet misschien 
weer een sterke damestraditie uitbouwen.

Malgorzata Adrianczyk, ex-Apolloonster, komt 
de dames dit seizoen versterken. Ze kampte bijna 
2 jaar met een knieblessure en hoopt eind januari 
weer 100% speelklaar te zijn. 

‘We 
willen een 
positieve 
evolutie zien’

Nederland verliest nipt in spectaculaire EK-finale
Regerend Europees en wereldkampioen was met 30-29 te sterk.

Het bereiken van de EK-finale voor de handbalvrouwen van Nederland was een unicum. De handbalsters 
zijn nog nooit zo ver gekomen op een EK. Oranje startte goed maar slaagde er niet in om regerend 
Europees en wereldkampioen Noorwegen te verslaan, ze verloren maar met één doelpunt verschil 30-29.

Sterspeelster Nycke Groot, uitgeroepen tot speelster van het toernooi, scoorde het openingsdoelpunt voor 
oranje. 

Noorwegen, zesvoudig EK-goudwinnaar, is reeds derde keer te sterk voor 
Nederland. De vorige twee belangrijke ontmoetingen hadden de Nederlandse 
handbalvrouwen met grote cijfers verloren van Noorwegen: vorig jaar de WK 
finale (31-23) en tijdens de Olympische spelen in Rio (36-26) de strijd om de 
brozen medaille. 

Proficiat aan onze Noorderburen voor deze prestatie! 



Hoor wie klopt daar, kinderen?
De nacht van 1 op 2 december was Sinterklaas 
begonnen aan zijn reis uit het verre Spanje. De 
eerste stop: sportcampus Lange Munte in Kortrijk. 
Jaja, het was weer zover. De goedheiligman 
zou weer op bezoek komen bij familie Apolloon. 
Om te tonen aan de sint en zwarte pieten 
wat voor getalenteerde handballers wij zijn 
van Apolloon, begonnen we alvast spelletjes 
te spelen in teams van 8. Onder deskundige 
begeleiding van de miniemen werden de teams 
a.d.h.v. een doorschuifsysteem uitgedaagd om 
hindernissenparcoursen, balspelen, loopspelletjes 
etc. tot een goed einde te brengen. Na een dik 
uur sport en spel was het tijd om te luisteren naar 
wat de sint allemaal te vertellen had over de brave 
(en stoute?) kindjes van handbalclub Apolloon. 
Gelukkig hebben de zwarte pieten niemand in de 
zak moeten stoppen; alleen maar gemotiveerde 
en enthousiaste handballers in onze club. Zoiets 
moet gevierd worden. En met wat beter dan 
klaaskoeken en warme chocolademelk? De 
buikjes werden mooi rond gegeten en alle kindjes 
konden moe maar voldaan en met een lekker 
chocolademanneke in de hand naar huis.

Tot volgend jaar, Sinterklaas. Vergeet je 
handbalschoenen niet mee te brengen!
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APOLLOONFOREVER – BALSPORT – BEKER – BHB – BLOSO – CHAMPIONSLEAGUE – FAMILIE 
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LANGEMUNTE – LIGA – MIMOSA – ONETEAM – PAARS – REDWOLVES – REGIO – SPORTHAL 
– SPORTKFEE – TRAINING – VEERTIG – VERJAARDAG - VHV

Op 23/01/2017 start Michelle met haar stageperiode 
van 7 weken.
Hierdoor kan zij geen training geven aan haar ploeg. 
Ga je graag met kinderen om en zie jij het zitten?
Maar vooral, ben je op 1 van onderstaande data vrij?

De Kuurnse handbalploeg U12 zoekt 
vervangtrainer! 

Zoekertjes

Puzzel-time

Maandag van 17 tot 18u
Data 30/01, 06/02, 13/02, 20/02, 27/02, 06/03
Woensdag van 15 tot 16u30
Data 25/01, 01/02, 8/02, 15/02, 22/02, 1/03, 08/03

Interesse?
Contacteer Michelle via 
michelle.vandamme@hotmail.com



Sophie Calu (1989) transfereerde in 2012 naar DHT 
Middelkerke-Izegem, die in 1e nationale speelt. 
We blikken terug op haar periode als speelster bij 
Apolloon en zijn benieuwd naar haar toekomstige 
ambities.

Hoe kijk je terug op jouw periode als speelster bij 
Apolloon? 
Heel positief, ik heb me steeds enorm geamuseerd, 
ik was er omringd door een fijne club met 
fantastische vrijwilligers en leuke teamgenoten! 
Met het kampioenschap natuurlijk als kroon op het 
werk! 

Heeft Apolloon ervoor gezorgd dat je zo ver bent 
geraakt? Eerst bij DHT, nu bij de nationale ploeg? 
Zeker! Verschillende trainers hebben er voor 
gezorgd dat ik zover geraakt ben. Ik kijk dan ook 
met een erg positief gevoel terug op de periode 
met deze mensen, die mij de kennis, techniek en 
vaardigheden hebben aangeleerd, zij maken dat 
ik hier nu sta.

Wat leg je jezelf als speelster nog meer op? 
Zoals ieder jaar tracht ik me de nodige discipline op 
te leggen die van me gevraagd wordt.
Dan heb ik het onder andere over de discipline om 
elke training aanwezig te zijn en steeds het beste 
van mezelf te geven. 

Zijn er favoriete speelsters waar je naar op kijkt? 
één favoriete speelster heb ik eigenlijk niet.  Ik kijk 
op naar iedereen die leeft voor deze sport. 

Mocht je willekeurig één land kiezen om te spelen, 
welk land zou dit zijn? 
Dit zou Noorwegen zijn denk ik. Prachtige natuur en 
ze kunnen er goed handballen. 

Wat zijn jouw toekomstige ambities nog op hand-
balniveau? 
Blijven trainen om zo mijn grenzen te blijven 
verleggen. Ook het spelen van play offs én het 
halen van de finale van de Beker van België maken 
deel uit van mijn ambities.
 
DHT staat nu voorlaatste in het klassement, wat zijn 
de ambities nog voor komend seizoen?
We hadden gehoopt iets hoger te staan in het 
klassement, maar dit is nu de situatie.
Na het gelijkspel tegen de leider moeten we denk 
ik onthouden dat iedere wedstrijd gespeeld moet 
worden en dat alles mogelijk is. Wanneer we de 
komende wedstrijden met deze ingesteldheid 
starten kunnen we denk ik voor nog wat verrassingen 
zorgen.We moeten de play-downs met de nodige 
motivatie en concentratie starten om het behoud 
te kunnen verzekeren. Ook is de halve finale voor 
de beker onze grootste ambitie. Op 4 en 5 februari 
spelen we de heen- en terugmatch tegen Visé. 
Geloof in eigen kunnen kan ons naar de finale van 
de beker van België brengen!

Hoe bevalt het leven als pasgetrouwd handbal-
koppel?
Héél goed. Het is goed dat Hans zelf gespeeld heeft 
want dit maakt dat hij perfect weet dat de vele 
wedstrijden en de trainingen vaak opofferingen 
vragen op andere gebieden.  Gelukkig is dit 
omwille van zaken die we graag doen en waarvan 
we hopen dat we ze nog erg lang zullen mogen 
doen...!

Dank je wel, Sophie! 

‘Verschillende trainers van Apolloon hebben ervoor 

gezorgd dat ik zover geraakt ben’



Op 17 december was het zover, met de hulp van 
vele helpende handen van enkele ouders werden 
alle ideeën en plannen licht werk.

Al snel werd onze standplaats omgetoverd tot en 
sfeerrijk en gezellig verlichte bar.

Als satellietploeg van Kortrijk wilden wij vooral promo 
doen en onze Apolloon naam kenbaar maken in 
Kuurne.

Opdracht   “ferm “  volbracht !!

Iedereen genoot met volle teugen van de bomvolle 
en gezellige kerstmarkt.

Onze verse croque’s , cava, Jenever , pils , enz . . . 
vlogen de bar uit.

In enkele uren was alles uitverkocht.

Mede door het bezoek van de vele kortrijkse 
Apolloon-leden - bestuur, waarvoor onze oprechte 
dank !

De jenever vloeide rijkelijk . . .

Na een intensieve namiddag-avond was de 
voldoening groot met de opbrengst.

Dit was na het geslaagde Sinterklaasfeest al de 
tweede voltreffer in korte tijd.

Op naar het volgende event: Einde seizoens BBQ

Datum en plaats volgt. Be there !!!

Kuurnse handbalploeg @ kerstmarkt!



“Er was eens een Kortrijks handbalploegske dat 
veertig jaar geleden begon te spelen.”

Dit hebben we dit jaar uitgebreid gevierd maar er 
ontbrak nog een kers op de taart.
Die kers op de taart was eigenlijk de kwartfinale 
van de beker van Belgie tegen Eynatten, maar dat 
wisten we in oktober nog niet. Toen hadden we het 
idee de laatste thuiswedstrijd van 2016 van heren 
1 thuis te vieren en dat bleek in de Mimosa te zijn. 
De Lange Munte was bezet door de indoorhockey 
waar tegen Zweden gespeeld werd.

We dachten dus de sfeer van weleer te herscheppen 
in de Mimosa, met de oude bar open te houden 
(die is in concessie van de basket) of desnoods de 
bovenzaal in te richten als bar.
Griet Anckaert en haar zus zouden de bar doen 
zoals vroeger. We zouden buiten een drankstalletje 
zetten met glühwein en jenever enz. En bovenal 
wilden we 40 taarten kunnen aansnijden om het 
feestjaar af te sluiten. 

De basket reageerde niet of wilde niet(?) maar er 
waren ook praktische bezwaren want er is geen lift 
om materiaal naar de bovenverdieping te krijgen 
(frigos enzo) in de Mimosa. Bovendien zou de 
hockey op tijd gedaan zijn en konden we toch de 
Lange Munte gebruiken.

Er werd een werklijst 
opgesteld met 
vrijwilligers, en in het 
sportkaffee was alles 
voorradig:

Bier en cava en koffie voor bij de taarten. David 
had een oproep gedaan om zoveel mogelijk 
taarten 
mee te brengen en dat was echt een groot succes. 
De lange tafel stond vol mooie en lekkere taarten, 
de meeste waren zelf gebakken. 

De stichters van Apolloon Geert Bossuyt en Jean-
Paul Verschelde hebben de kaarsjes uitgeblazen. 
Dit was een feestelijk (pers)moment. Samen met 
de vroegere trainers Adamcyck en Sokolovsky 
op de foto. (Luc Cordonni kon niet aanwezig zijn 
wegens andere verplichtingen.)
De match van de derde ploeg was leuk om 
te volgen en de eerste ploeg kon net geen 40 
doelpunten scoren tegen Eeklo. Siegfried had voor 
pasta gezorgd voor na de match en er waren 
twee gratis vaten van het bestuur, en twee bakken 
Blauw gesponsord door Bockor.

‘Er was eens...’



Het West-Vlaamse handballandschap is redelijk beperkt. Het bestaat uit een aantal 
clubs met een lange traditie, en de meeste van die clubs worden al vele jaren geleid 
door enkele pioniers. Het heengaan van een van die grondleggers van het West-
Vlaamse is dan ook een zeer spijtige zaak. Bart Coppens was één van de oprichters 
van de Roeselaarse handbalclub KHT Roeselare. Gedurende ruim 30 jaar was Bart speler, 
trainer en ook voorzitter van de club. Hij was lid van het Provinciaal Comité West-Vlaanderen, 
en ook enkele jaren bestuurder van de VHV. Begin 2014 werd hij ziek, een strijd die hij net voor Kerstmis 
helaas ook verloor. Bart was een goed manager, met veel gezond verstand en ook een groot handbalhart. 
Zijn heengaan is dan ook een groot verlies voor het West-Vlaamse handbal. Apolloon wenst zijn gezin, en 
bij uitbreiding de hele Roeselaarse handbalfamilie, dan ook veel sterkte. We hopen dat iedereen die hem 
gekend heeft zich Bart zal blijven herinneren als een gedreven en bekwame handbalvrijwilliger, die naast 
zijn club ook veel oog had voor het algemeen handbalbelang. We hopen dat zijn voorbeeld veel mensen 
zal blijven motiveren en inspireren. Bart is helaas geen 60 geworden…

Heel veel sterkte toegewenst aan vrienden en familie van Bart. 

Overlijden Bart Coppens

Heren Liga 1 Herfstkampioen!

Heren Liga 3

Heren Regio Herfstkampioen! 

Dames Regio 1

J18A

J16B 

Time out



Het is echt wel zeldzaam dat een club uit de lagere afdelingen het kan schoppen tot in de halve finale van 
de Beker van Belgie. En Apolloon heeft het gedaan!! Al vijf clubs beten in het zand tegen Apolloon: Overpelt, 
Izegem, Dendermonde, Amay en nu ook Eynatten-Raeren uit eerste nationale. Apolloon speelde een heel 
sterke wedstrijd tegen Eynatten. Hoewel Apolloon zowat heel de wedstrijd op achterstand stond, bleven 
ze aanklampen, en in het laatste kwartier maakte Kortrijk een achterstand van 5 doelpunten ongedaan. 
Gesteund door een aanhang die uit het dak ging trok Apolloon het laken naar zich toe, en slaagde erin 
de wedstrijd te winnen met 33-31. Naast de titel van herfstkampioen verdienden de mannen van Koen Nel 
nu ook nog een galawedstrijd tegen het gereputeerde KV Sasja uit de Beneleague! Duid alvast 11 maart 
2017 met een grote stip aan in de agenda, want voor alle spelers en sympathisanten van Apolloon wordt 
het een grote dag. Nodig gerust eens wat vrienden en kennissen uit om mee te komen supporteren voor 
onze jonge ploeg, ze zullen alle steun kunnen gebruiken.

Het opmerkelijke bekerparcours

11 Maart

ZATERDAG 11 MAART

APOLLOON -
KV SASJA

 
HALVE FINALE BEKER VAN BELGIË

 LANGE MUNTE KORTRIJK - 20U30 

INKOM VOLWASSENEN € 5 - JONGEREN 12-16J € 2,50
JONGEREN <12J GRATIS




