2de Wereldkampioenschappen volleybal doven-gehoorgestoorden
te Sofia (Bulgarije) met deelname Belgium Deaf.
Van 16 tot 25 augustus 2012 vinden in het Bulgaarse Sofia (waar tevens in 2013 de 22th Deaflympics
de
doorgaan) de 2 Wereldkampioenschappen volleybal voor doven plaats.
België neemt ook deel met 1 herenploeg. Na deelname aan 3 Europese Kampioenschappen is dit voor hen
de eerste WK waaraan ze deelnemen.
Via de site http://www.bdsf-bg.com/2012volleyball/index.php , http://blog.seniorennet.be/kopat en
www.deafsport.be alsook op facebook van Belgium Deaf Volley http://www.facebook.com/pages/BelgianDeaf-Volleyball/201948423175927 kan men het relaas volgen tijdens het WK zelf.
Al sinds mei 2011 komt deze ploeg minstens één maal per maand samen voor een training of oefenmatch
en dit op diverse locaties over heel België.
e

Op 7 april ll. speelde België een dubbele oefeninterland in Aalter tegen Frankrijk dat 6 werd op het laatste
EK in 2011. De selectie won eerst met 3 - 0 en verloor nadien met 2 – 3.
Mede door het ontbreken van subsidies van hogerhand moesten we de onkosten dempen naast de eigen
financiële inbreng ook door opbrengsten van eetdagen, verkoop snoepgoed en sponsoring steun van onze
sponsor VULKOPRIN en Rotary Tielt. Ook kregen we namens de Belgische en Vlaamse Volleybalbond
uitrustingen die we in de toekomst best kunnen gebruiken. Hiermee wensen we dan ook de BVB en de VVB
te danken !
De verwachtingen zijn in de eerste 10 te eindigen. Het is een stap in het onbekende tegen nieuwe
tegenstanders gezien onze ploeg op het laatste EK in mei 2011 er niet was wegens onvoldoende spelers
(schoolplichtigen met examens)
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Persbericht 2e WK Volleybal 2012

De selectie bestaat uit Luc Snellings (Zwevegem)(DHC Kortrijk), Luc Degreef (Diegem), Jarno Stappers
(Oostkamp), Gianni Santy (Rumbeke), Wim Maes (Tielt), Lennart Van Overberghe (Ruiselede)(allen KSKD
Brugge) Jente Laurijssen (Merksplas), Kristof De Weerdt (Heist op de Berg),(beiden KDS Turnhout)
De staf bestaat uit trainer-coach Paul Desmet (Ruiselede), Assistant-coach Thomas De Coninck (Adegem),
delegatieleider Marina Demunter (Eeklo), kinesist Peggy Van de Water (Brugge) en tolk Karolien Gebruers
(Herentals)

BDC is de merknaam van het Koninklijk Sportverbond der Doven van België (K.S.V.D.B.) vzw gesticht in 1922
Website: www.deafsport.be
Aangesloten liga's : Vlaamse Doven Sportbond vzw - Ligue Sportive Francophone des Sourds asbl
Lid van: International Committee of Sports for the Deaf (I.C.S.D.) - European Deaf Sport Organisation (E.D.S.O.) - Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (B.O.I.C.)

