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De kans op een Spaans-Portugese finale in de editie 

2010 van de Ermasport Volleyball Classic is nog volop 

aanwezig. De Zuid-Europese ploegen, traditioneel 

sfeermaker in Almelo, werden winnaar in hun poule. 

De Ermasport Volleyball Classic wordt dit jaar voor de 

twintigste maal gehouden. Voor het eerst in de 

gloednieuwe topsporthal IISPA in Almelo, die goed 

gevuld was de eerste dag. 

 

Voor Euphony Asse Lennik was de plaatsing van het 

Spaanse Unicaja Almeria zuur. Welgeteld één punt kwam 

Lennik tekort voor een plek in de halve finale. De Belgen 

wonnen het eerste duel afgetekend van Rivium 

Rotterdam, 3-0. Het duel met Unicaja Almeria ging met 2-

1 verloren. Op het moment dat ploegen allebei een 

wedstrijd winnen en een wedstrijd verliezen, geeft het 

aantal gescoorde punten de doorslag. En daarbij kwam de 

ploeg van coach Alain Dardenne één punt tekort. 

 

SL Benfica is de tweede ploeg die zich wist te plaatsen 

voor de halve finale. De Portugezen, voor de tweede keer 

aanwezig in Almelo, hadden aanmerkelijk minder moeite 

met hun opponenten. Het Zwitserse Amriswil Volley wordt 

geplaagd door blessures en kon geen rol van betekenis 

spelen in deze poule. Draisma Dynamo en Benfica 

moesten samen uitmaken wie er met de groepswinst van 

door zou gaan. Dat duel werd in het voordeel van de 

Portugezen beslecht, 2-1. 

 

De tweede plek in de poule van Draisma Dynamo 

betekent gelijk een Nederlands onderonsje in de 

herkansingen op de tweede dag. Rivium Rotterdam 

liet zich van de goede kant zien door meteen in het 

eerste duel voor een sensatie te zorgen door favoriet 

Unicaja Almeria met 2-1 te verslaan. Dat goede 

resultaat konden de Rotterdammers geen vervolg 

geven, want Euphony Asse-Lennik was vervolgens 

met 3-0 te sterk voor de ploeg van coach Albert 

Christina.  

 

Een aardige ontmoeting dus in de herkansingen, 

waarbij coach Redbad Strikwerda van Dynamo zich 

strijdlustig toonde: “Ik heb toernooidirecteur Siny 

Pots maanden geleden al beloofd dat we dit jaar hier 

komen om het toernooi te winnen. Dat wordt een klus 

want de teams liggen dicht bij elkaar.” Albert 

Christina merkte vooral dat de ervaring 

doorslaggevend is: “Daar komt het hier op aan. Het 

gaat in zulke wedstrijden om details, daar moet je 

heel scherp voor zijn. Tegenstanders maken niet 

veel fouten waardoor je terug kan komen in de 

wedstrijd.” 

Benfica en Almeria ontlopen 

elkaar in halve finale 



Uit de media 

Freriks geniet in 

Spaanse zon 

De Twentsche Courant Tubantia stond in de editie van 

vandaag even stil bij het optreden van Nico Freriks in Almelo. 

De spelverdeler van Unicaja Almeria is bij de Spaanse ploeg 

toe aan zijn vijfde buitenlandse club. Maaseik, Roeselaere, 

Innsbruck en het Poolse Wegiel waren zijn andere werkgevers 

buiten de landsgrenzen.  „Ik kon afgelopen zomer naar 

meerdere teams, maar ik wilde weer spelen om de prijzen. Met 

deze ploeg kan dat. Almeria is al jaren een gevestigde naam in 

Spanje, dat een goede competitie heeft. Er is geen enkele 

wedstrijd echt gemakkelijk, je móet scherp zijn”, liet Freriks 

optekenen. 

Het Portugese Record meldt: “O Benfica apurou-se esta terça-

feira para as meias-finais do Torneio Ermasport Volleyball 

Classic, que decorre em Roterdão, na Holanda, ao vencer os 

dois jogos do Grupo B, disputados apenas à melhor de três 

sets. ... O Benfica, refira-se, marca presença no torneio 

holandês pela segunda vez, depois do triunfo alcançado na 

estreia em 2004. Também o Sp. Espinho e Castelo da Maia já 

ergueram o troféu, respetivamente em 2007 e 1998.” 

In de Spaanse pers besteedt Teleprensa volop aandacht aan 

de prestaties van Unicaja Almeria: “Unicaja Almería pasa 

directamente a semifinales de Ermasport Volleyball Classic 

2010 al adjudicarse la primera plaza de su grupo por mejor 

coeficiente de puntos, pues todos terminaron empatados a tres 

puntos. De esta manera, los de Axel Mondi acumulan menos 

cansancio y solo tendrán que jugar un partido para llegar a la 

final, en este caso ante el vencedor del Draisma Dynamo- 

Rivium Rotterdam. Los ahorradores ofrecerieron por la tarde 

una mejor cara que por la mañana, lo que les vale para coger 

confianza para intentar revalidar el título que consiguieron el 

año pasado.» Oftewel: Unicaja Almeria is goed op weg om de 

titel opnieuw te pakken... 

 

Topscorers 

1. Iban Perez - Almeria                              30 

2. Overbeeke - Rivium                               27 

3. Toiran - Benfica                                      23 

4. Diefenbach - Dynamo                             23 

5. Krolis - Lennik                                         23 

6. Edson - Rivium                                       20 

7. Caspar - Rivium                                     19 

8. Radic - Lennik                                        19 

9. Smith - Almeria                                      18 

10. Verhees - Lennik                                  18 

 

Krolis geniet in Almelo 

Natuurlijk, voor Euphony Asse Lennik was 

het verlies op één punt een teleurstelling voor 

de Belgische ploeg. Eén van de spelers in de 

ploeg is Tony Krolis, de Nederlandse 

international, dit jaar nieuw in de equipe van 

Dardenne. “Jammer, want er zat meer in 

tegen Almeria. We willen ook gewoon winnen 

en we hebben echt voor elk punt gevochten.” 

Voor Krolis was het leuk even terug te zijn in 

Nederland. “Voor mij is het lang geleden dat 

ik in Nederland heb gespeeld, dus dat maakt 

het wel bijzonder. Het is toch leuk om zo je 

vrienden te zien.” 

Programma van vandaag 
woensdag 29 december 2010 

 

Mannen 

10.30 uur: Herkansingen: Volley Amriswil - Euphony Asse Lennik 

12.00 uur: Herkansingen: Draisma Dynamo - Rivium Rotterdam 

18.00 uur: Halve finale: SL Benfica - Winnaar 10.30 uur 

20.00 uur: Halve finale: Unicaja Almeria - Winnaar 12.00 uur 

 

Vrouwen 

14.00 uur: Heutink-Pollux (Ned) - Asterix Kieldrecht (Bel) 

16.00 uur: Sliedrecht Sport (Ned) - Aurubis Hamburg (Dui) 

 

Interland jeugd jongens 

14.00 uur: Nederland - Letland (zaal 2) 


