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Vijfmaal speelster van het Jaar, 55 inter-
lands, vijf veldtitels, drie titels in de zaal, de
Belgische beker, de Europacup én wereld-
kampioen: niet toevallig werd de nu 42-jari-
ge Viviane Verbeeck uit Kontich via een refe-
rendum in 2000 uitgeroepen tot ‘korfbal-
speelster van de Eeuw’. En dan nog wel in
Nederland, met voorsprong hét sterkste
korfballand ter wereld.
VIVIANE VERBEECK: “Het
grappige is dat er ook bij de
mannen een Belgische laure-
aat uit de bus kwam, met
name Jerry Aerts. Blijkbaar zijn
ze ons nog altijd niet vergeten
in Nederland. Samen zaten we
in de sterke Belgische lichting
van tien, vijftien jaar geleden.
In alle bescheidenheid,
beschikte ons land toen over
een uitzonderlijk getalenteerde
lichting. Dat waren echt de
hoogdagen van het Belgische
korfbal. Ik herinner me dat de
gewonnen WK-finale van 1991
zelfs live werd uitgezonden op
de BRT. De Nederlanders kwa-

Korfbal,
hoogspanning in de
Lage Landen

‘Speelster van de Eeuw’ Viviane Verbeeck
en echtgenoot Marc Benoy behaalden

samen de wereldtitel in 1991

Van 1 tot en met 9 november 2003 strijden de beste landen van de wereld om
de wereldtitel korfbal. Plaats van het vierjaarlijkse evenement: sportpaleis Ahoy
in Rotterdam. Zoals gewoonlijk start gastheer én regerend wereldkampioen
Nederland als topfavoriet. “Tenzij België nog eens voor een gigantische verras-
sing kan zorgen, zoals 12 jaar geleden”, zegt Viviane Verbeeck. Zij kan het weten.
Samen met haar man Marc Benoy behoorde ze tot de gouden generatie Rode
Duivels die in 1991 verrassend de wereldtitel veroverde. In de Arena, de ‘Hel van
Deurne’, werd aartsrivaal Oranje toen verslagen met 11-10. Ze zijn er boven de
Moerdijk nog altijd niet goed van...

men in die periode met knikkende knieën
naar Deurne. We wonnen toen meermaals
met als uitschieter een 14-8 vernedering.
Spijtig genoeg heeft België de rol weer
moeten lossen. De instroom van talentvol-
le jeugd, vooral dan bij de dames, staat op
een  te laag pitje. Ik vrees dat de hegemo-
nie van onze noorderburen ook de komen-
de jaren moeilijk te doorbreken zal zijn.”

Hoe komt het toch dat de
Nederlanders er zo met kop en schou-
ders boven uitsteken?
MARC BENOY: “Daar zijn verschillende
verklaringen voor. Ten eerste zijn er de fysie-
ke verschillen. Nederlanders hebben daad-
werkelijk een groter gestel. Gemiddeld
genomen zijn zowel mannen als vrouwen
een handvol centimeters langer. Daarnaast

mogen we toch ook niet verge-
ten dat de sport ontstaan is in
Nederland, ongeveer 100 jaar
geleden. Korfbal wordt er met
de paplepel meegegeven. Ook
op school wordt er veel aan-
dacht besteed aan korfbal. De
basis is er, met andere woor-
den, veel groter dan hier. En dus
ook de ondersteuning. Ter ver-
gelijking: in Nederland zijn er
ongeveer 90.000 mensen die in
clubverband aan korfbal doen.
In België zijn er dat hoop en al
7.000, voornamelijk geconcen-
treerd in en rond Antwerpen.
Bovendien beschikt zowat elke
Nederlandse club over een
eigen infrastructuur. Geen enkel
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land in de wereld is zo professioneel met
korfbal bezig dan Nederland.”
Hoe populair is korfbal in andere lan-
den van de wereld?
VIVIANE: “In vergelijking met vroeger, is
korfbal niet enkel meer een zaak van de
Lage Landen. De sport wordt tegenwoordig

Korfbal is een gemengde ploegsport.
Een uniek gegeven.   
MARC: “Dat is inderdaad zo. Korfbal is een
‘sport van gelijken’, waarbij de individuele
kwaliteiten de doorslag geven. Een ploeg is
maar zo sterk als haar zwakste schakel. In
dat opzicht nemen de vier dames een cru-
ciale plaats in binnen het team. Het zijn de
vrouwen die het verschil maken, niet de
mannen. Korfbal wordt weleens afgeschil-
derd als een brave familiesport. Maar het is
véél meer dan alleen een bal door een korf
gooien.
Korfballers moeten all-rounders zijn: soci-
aalvaardig, technisch onderlegd, met een
goede coördinatie en - niet te vergeten - een
goede basisconditie. Onderzoek van het
BOIC bevestigt dit. Topkorfballers scoren
hoog in vergelijking met andere sporten. Zo
hebben we ooit eens een partijtje gespeeld
met enkele basketters, die op een redelijk
niveau competitie speelden. Zij gaven na
afloop snel toe dat korfbal géén sport voor
watjes is.”
En omgekeerd, is een goed korfbalspe-
ler automatisch een goed basketter?
VIVIANE: “Niet noodzakelijk. Er zijn toch
heel wat fundamentele verschillen.
Basketspelers shotten bijvoorbeeld met één
hand, terwijl dat bij korfbal met beide han-
den gebeurt. Het is wel zo dat beide sporten
een zeker balgevoel vereisen, net zoals bij
volleybal of voetbal. Na mijn ‘korfbalcarriè-
re’ heb ik nog een tijdje gevolleybald op een
degelijk niveau. En ik moet toegeven, het
ging me goed af!”

Jullie hebben samen drie zonen:
Maxim (13), Vincent (11) en
Gillian (8). Zit er ergens een
korfbaltalent tussen?
VIVIANE: “Geloof het of niet, maar
geen van onze kinderen speelt korfbal.
Ze hebben het wel geprobeerd, maar
volleybal, basketbal  en voetbal vinden
ze leuker. Ergens vinden we dat natuur-
lijk wel jammer, maar ze moeten doen
wat ze graag doen. Het belangrijkste is
dat ze niet gewoon thuis voor de tv zit-
ten, maar leren omgaan met andere
mensen binnen een club. Zelf heb ik 30
jaar lang, van mijn 8 tot 38 jaar, aan sport

gedaan. Ik heb er mooie ervaringen, veel
vrienden én een echtgenoot aan overgehou-
den.”

Tom Van Caelenberge

Viviane Verbeeck (42) enMarc Benoy (39) met tweesouvenirs van de memora-bele WK-finale uit 1991:een truitje van de RodeDuivels en de ‘scalp’ vaneen onfortuinlijkeNederlander.

Korfbal werd in 1902 ontwikkeld door de
Amsterdamse onderwijzer Nico Broekhuyzen. De
voorbije eeuw werden de spelregels regelmatig aan-
gepast en gemoderniseerd. Het huidige korfbal
wordt gespeeld op een terrein van ca. 40 bij 20
meter, met een traditionele voetbal. Twee ploegen
van acht (verplicht vier mannen en vier vrouwen)
proberen zo vaak mogelijk de bal in de mand van
de tegenpartij te mikken. De rieten korf hangt op
een hoogte van 3m50. Het actieterrein is opge-
deeld in twee vakken - aan aanvallend en verdedi-
gend vak - met daarin telkens twee spelers van elk
geslacht. Lichamelijk contact tijdens de wedstrijd is - wat had u
gedacht - uit den boze. Mannen komen enkel tegenover mannen te
staan, hetzelfde geldt uiteraard voor vrouwen. Belangrijk detail: een
speler mag zich enkel verplaatsen zonder bal. Samenspel is dus een
must. De speelduur bedraagt twee keer 35 minuten. TVC

Wat is korfbal...?

in een 28-tal landen beoefend, waaronder
Tsjechië, Slovakije, Duitsland, Groot-
Brittannië, Italië en zelfs India, Taiwan en
Australië. Met dit aantal zitten we in princi-
pe boven het olympische minimum.
Toch vrees ik dat we korfbal niet te gauw op
de Olympische Spelen zullen zien. Hiervoor
is de kloof tussen de top en de rest nog veel
te groot. De finale is altijd erg voorspelbaar:
Nederland - België. De onderlinge confron-
taties zorgen wel altijd voor rivaliteit en
spektakel. Vooral in onze periode, toen
beide landen nog min of meer aan elkaar
gewaagd waren, kon de spanning erg hoog
oplopen. Heroïsche wedstrijden werden het
soms: de Ahoy in Rotterdam, tot de nok
gevuld. Of de Arena in Deurne, waar de sup-
porters bijna tegen de lijnen plakten.
Duizenden supporters die ons aanmoedig-
den in een helse sfeer! Als speler sta je dan
ontroerd met tranen in de ogen. In welke
‘kleine’ sport maak je zoiets nog mee?”
MARC: “Dat zijn inderdaad momenten die
je als international niet snel vergeet. Maar
omgekeerd ook: in Nederland zullen ze
Viviane ook niet snel vergeten. Viv was echt
de ‘Schrik van Nederland’, maakte punten
aan de lopende band. Ze is er eens in
geslaagd bij de toenmalige landskampioen
AKC  om vierde te eindigen in de gezamen-
lijke doelschutterstand, tussen een hele
reeks mannelijke topschutters. Iemand die
het korfbal een beetje volgt, weet dat dit
een ongewone prestatie is. Doorgaans leg-
gen vrouwen zich toe op de combinatie en
de rebound, eerder dan de aanval te lei-
den.”


