Het Feniks-team in 1 ste nationale (Heren A) heeft voor het seizoen 2021-2022 zijn quasi definitieve vorm al beet.
Dat is behoorlijk vroeg in vergelijking met andere jaren. De tijd die door Corona is vrijgekomen ligt ongetwijfeld aan
de basis van het feit dat heel wat clubs vroeg aan hun huiswerk zijn begonnen.
Trainer Kris Vanrusselt heeft in deze rare overgangsperiode berenwerk verricht. Hij heeft Jeroen Franssen uit zijn
winterslaap geroepen. Het duo werkte onder het motto ‘verjonging, verbreding, spelers en een club met perspectief’
en slaagde er de afgelopen weken in 5 bijzonder interessante transfers af te ronden.
Stuk voor stuk jonge kerels met potentieel die de
club perspectief voor een stevige toekomst geven en
aan wie onze club ook zelf perspectief wil bieden
voor hun volleybaltoekomst. De namen en profielen
op een rijtje, voor de aardigheid in de volgorde dat
ze hebben toegezegd:
Michiel Debaus komt uit Hombeek en werd in
januari 22. Hij is 1m98 groot en komt uit op de
middenpositie. Hij kreeg zijn jeugdopleiding in Puurs
en maakte deel uit van de nationale selectie van de
U20 die EK-brons behaalde. Hij speelde in clubverband ook nog bij VHL A en MSiks Blaasveld.
Thomas Bisaerts woont in Keerbergen, hij is ondertussen 24 en doorliep de volleybalschool en alle nationale
jeugdselecties (°1995-1996). Hij won ook brons op het EK in Bosnië. Thomas heeft er vier jaar als libero in Liga A
opzitten. Drie jaar daarvan werkte hij in Gent en 1 jaar bracht hij in Zoersel door. Daarna verkaste hij naar Lendelede.
Thomas zal zijn 1m87 bij ons inzetten op de receptie-hoek positie.
Peter Bierinckx zit in de laatste rechte lijn op zijn diploma trainer A te behalen maar boekte ondertussen al mooie
trainerssuccessen in oa. Zoersel en Hemiksem. Peter is een erg gedreven ‘what you see, is what you get’ coach die
Kris en het team de nodige ondersteuning zal geven om tegelijkertijd sterk op het team maar ook op individuele
vooruitgang in te zetten.
Tijl Van Looveren is net 18 geworden en zwaait deze zomer af van de volleybalschool. Hij is 1m90 en zal samen met
Wout de setterspositie innemen. Dat Tijl een erg beloftevolle setter is, bewees hij ondertussen in een aantal
internationale Wevza-tornooien waar hij ook teamaanvoerder was. Hij was er ook als setter bij toen de laatste U20lichting in september vorig jaar brons wist te veroveren.
De meest recente en voorlopig laatste transfer is die van Kobe Dumez. Hij is 18, woont in Genk en komt over van het
jongerenteam van Greenyard Maaseik. Kobe wil zijn volleybalambities onderstrepen door de opposite-handschoen
bij Feniks Haacht samen met Josse op te nemen.
Samen met de blijvers Seppe, Quinten, Tim, Stoffel, Wout Van Dyck, Wout Scheerlinck, Dries en Josse vormen deze
inkomende talenten een prima gebalanceerd, ambitieus en concurrentieel geheel voor het volgend seizoen.
Een fijn geheel met veel sportieve kwaliteiten, maar bovendien ook stuk voor stuk aangename gasten die de
gezelligheid van Feniks Haacht zullen weten te waarderen en er aan zullen bijdragen.
Minder aangename kant van deze medaille, is dat we ook afscheid moeten nemen van een aantal spelers die in het
afgelopen seizoen zeker niet de kansen hebben gekregen die ze eigenlijk wel verdienden. Maar om de lange
termijnvisie van de club te kunnen waarmaken, moeten we voor volgend seizoen in ons NAT1-team afscheid nemen
van Frederik Vanstraelen en Ali Muqat. We helpen Ali in zijn zoektocht naar een nieuwe uitdaging binnen of buiten
onze club. Over een eventueel verlengd verblijf van Jan Loosen in de club, is voorlopig nog geen 100% zekerheid.
Aan alle nieuwkomers: VAN HARTE welkom.

