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1  Fort Lauderdale

10  Rio de Janeiro

2  Doha

8  Mersin

4  Gandia 12  Ostrava

17  EK Nederland

23  Hamburg

9  Luzern

15  Gstaad

20  Wenen

19  Tokio

21   Moskou
13  Polen

6  Xiamen

Meer dan twee keer om de aarde
97.074 km

België-Fort Lauderdale (VS)
Fort Lauderdale-Doha (Qatar)
Doha-België
België-Gandia (Spanje)
Gandia-België
België-Xiamen (China)
Xiamen-België
België-Mersin (Turkije)
Mersin-Luzern (Zwitserland)
Luzern-Rio de Janeiro (Bra)
Rio-België
België-Ostrava (Tsjechië)
Ostrava-Polen
Polen-België
België-Gstaad (Zwitserland)
Gstaad-België
België-EK Nederland 
Nederland-België
België-Tokio (Japan)
Tokio-Wenen (Oostenrijk)
Wenen-Moskou (Rusland)
Moskou-België
België-Hamburg (Duitsland)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
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20
21
22
23

Dit zijn de reisplannen van 
Koekelkoren en Van Walle 
tussen 21 februari en 
12 augustus.

Bidden op het vliegtuig 
Over goed vijf maanden zullen Koe-

kelkoren en Van Walle een kleine 
100.000 kilometer op de teller hebben 
staan. Ofwel: tweeëneenhalve keer om 
de aarde. Nu gaat het naar Florida, 
straks wordt dat China en Rio.

Dries: “De jongste week deden we 
het op training wat kalmer aan. Kwes-
tie van niet te stijf op het vliegtuig te 
stappen. Die lange vluchten kunnen je 
echt slopen. Ik heb dan nog het geluk 
dat ik me maar hoef neer te zetten om 
in te slapen. Tenzij ik nog eens naast 
zo’n Chinees zit die voortdurend zit te 
rochelen...”

Tom: “Het is altijd spannend afwach-
ten wie naast jou komt zitten. Zie je 
een kleintje instappen, dan bid je dat 
het jouw buur wordt. Maar als een ko-
los zich naar binnen wurmt… Ik ben 
zelf ook 1,98 meter, zie je. Eén keer 
heb ik geluk gehad. We zaten helemaal 
achterin het vliegtuig met nog één 
vrije plaats. Kwam een mevrouw 
vriendelijk vragen of ik niet wilde rui-
len met haar echtgenoot, zodat ze bij 
mekaar konden blijven. Ik informeer-
de een beetje achterdochtig waar die 
man dan wel zat. In eerste klasse, me-
neer. Dat moest ze echt geen twee keer 
zeggen.”

Eindelijk normaal inkomen
Dries en Tom zijn vaste klanten in 

het Wilrijkse Sports Performance 
Center, waar ze zich afbeulen met 
loodzware gewichten en dagelijks hun 
beachtraining afwerken. Topsporters, 
virtueel geplaatst voor de Olympische 
Spelen van 2020 in Tokio. Maar geen 
financiële top.

Dries: “We zullen niet rijk worden 
van onze sport. De nationale federatie 
betaalt de verplaatsingen, de hotels en 
onze Nederlandse coach Michiel van 
der Kuip, die in 1995 Europees kampi-
oen werd met huidig Gent-coach 
Marko Klok. Vanaf dit seizoen 
krijgen we ook een maand-
loon van Sport Vlaande-
ren, gebaseerd op ons 
diploma. Tom stu-
deerde lichamelijke 
opvoeding, ik ben 
industrieel ingeni-

eur. Daar zijn we uiteraard heel blij 
mee. Nu hebben we tenminste een 
normaal inkomen.”

Tom: “In zaal verdiende ik meer, dat 
wel. Daar betalen ze naargelang je be-
langrijk bent voor de ploeg en hoe 
graag ze je hebben. Bij Sport Vlaande-
ren moet je voldoen aan de vereiste 
criteria, maar daarna geldt alleen je 
diploma.”

Marcellekes en alcoholstiften
Het duo is pas aan zijn vierde seizoen

toe als fulltime beachers. Ondertussen 
zitten ze op het hoogste niveau, maar 
dat was in die eerste campagne wel 
even anders.

Tom: “Er is gewoon geen vergelijking
mogelijk. Die kleine tornooitjes, dat 
was gewoon een beachterrein met er-
gens een vlag van de Europese fe-
deratie. In principe krijg je overal 

Nu het bij ons de stenen uit de grond vriest, trekken onze 
beachvolleyballers Dries Koekelkoren (29) en Tom Van Walle 
(30) – samen het Belgian Beach Team, de nummer 11 van de 
wereld – naar de zon van Florida. Daar starten ze morgen 
hun zomercampagne met het vijfsterrentornooi van Fort 
Lauderdale. De twee gidsen ons door hun wereld van keihard 
trainen, eindeloze verplaatsingen en af en toe een 
cultuurshock. “Er worden meer foto’s genomen van onze 
vrouwelijke collega’s en zij krijgen veel makkelijker een 
sponsornaam op hun broekje. Maar jaloers? Helemaal niet.”

PAUL DE KEYSER

truitjes van de organisatie, maar wij 
maakten het mee dat collega’s zich 
naar een winkeltje aan het strand 
moesten reppen om een paar marcelle-
kes te kopen en daar met alcoholstift 
een nummer op te tekenen.”

Dries: “En het hotel was navenant. 
Heel low budget allemaal. Ook het prij-
zengeld, maar je hebt de punten 
broodnodig om hogerop te geraken. 
Terwijl nu… Voor de finale van elk 
major tornooi laten ze de wedstrijdbal 
aan een parachute vanuit een vliegtuig 
boven het centre court vallen. En als 
het echt warm is, staan cheerleaders 
klaar met een brandslang om het pu-
bliek af te koelen.”

Tom (enthousiast): “En de keuken 
van die toptornooien. Man, man!”

Dries: “Chef koks, die het vlees bra-
den naar je zin. Gezonde kost uiter-
aard. Maar ook chocolade, ijs...”

Tom: “Als het warm is, moet een ijsje
kunnen. Dat trainen en spelen we er 
zó weer af. (lacht) Er bestaan ook geen 
gewichtscategorieën in het beachvol-
ley, hé.”

Trash talk en bier in Florida
Dit gesprek vond een weekje geleden 

plaats in Wilrijk, maar ondertussen 

Dries Koekelkoren en Tom Van Walle, onze wereldtoppers in  het beachvolley, beginnen aan hun zomerseizoen in Florida

BEACH BOYS,
GLOBETROTTERS

EN IJSETERS

Dries Koekelkoren (links) en Tom Van Walle 
hebben zich opgewerkt tot de wereldtop in het
beachvolley. “Maar we zullen niet rijk worden 
van onze sport.”
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zijn Tom en Dries alweer een paar da-
gen in Florida, kwestie van zich aan te 
passen na maanden indoortraining.

Tom: “Ook vorig jaar waren we bij-
tijds in Fort Lauderdale. Op het strand 
kwam er toen eentje op ons af. Ze 
kwamen een mannetje tekort. Of ik 
niet even mee wilde spelen. Na een 
paar minuten trokken ze grote ogen. 
Jij bent wel goed, zeg! From Belgium? 
Ze wilden weten wat we daar eigenlijk 
kwamen doen. What! You guys are 
professionals! Kortom, in plaats van 
tien minuutjes moest ik drie sets spe-
len. Allemaal wilden ze eens met mij 
aan de slag. En de hele tijd trash talk 
en bier drinken!  Zo gaat dat in het 
beachvolley: een hechte gemeenschap 

met een gedeelde passie.”
Dries: “In Rio staat het strand vol 

met palen. Hop, een netje eraan en 
spelen maar. Dat zie je bij ons nauwe-
lijks. Te druk, te weinig plaats. Spijtig. 
Die sfeer van kameraden-onder-me-
kaar vind je trouwens ook bij de profs. 
Denk niet dat we ’s avonds onder ons 
beidjes aan tafel zitten om te eten. Dat 
gebeurt met een hele groep. Dan hang 
ik rond bij de Nederlanders en Tom 
bij de Fransen of wie dan ook.”

Kraaienpoten en kippenkoppen
Er valt een korte stilte wanneer we 

informeren naar hun minder fraaie er-
varingen in het circuit.

Dries: “Ik kan me niet direct...”
Tom: “Toch, die keer in China, toen 

we slim dachten te zijn.”
Dries: “Er was iets misgelopen met 

het hotel. Geen probleem, er vlak 
naast was er nog eentje. Twee sterren. 
Tja, niét doen dus in China. Het hele 
kot stonk naar sigarettenrook. Keihar-
de bedden ook. (ontzet) En dan het 
ontbijt! Er stonden twee kasserollen 
op tafel. De ene met een soort soep 
met kraaienpoten, de andere met kip-
penkoppen, waaraan de Chinezen za-
ten te sabbelen en te peuzelen. We zijn 

naar buiten gespurt om niet te kokhal-
zen. Sindsdien nemen we tonijn in 
blik mee, voor bij de rijst.”

Tom: “We eten in China ook geen 
rood vlees meer. In het begin waren 
we daar heel nonchalant mee, maar 
onze coach vond dat niet zo verstan-
dig. Ze springen daar in de vleesindus-
trie nogal vlotjes om met hormonen, 
zie je. Ga het maar eens uitleggen als 
je positief test bij een controle. Je re-
putatie is meteen om zeep.”

Lastiger dan de zaal
Allebei draaiden ze jarenlang in zaal 

mee in de hoogste klasse. Tom onder 
meer bij een Antwerpen in betere tij-
den, Dries bij Puurs. Pas vanaf de len-
te van 2015 zetten ze alles op het zand. 
Een groot verschil?

Dries: “Kom maar eens meedoen...”
Tom: “In zaal speel je op een stabiele

ondergrond, in het zand zoek je con-
stant naar stabiliteit en schuif je tel-
kens wat weg bij het afzetten.”

Dries: “Het is een voortdurend ploe-
teren, zo efficiënt mogelijk bewegen. 
Conditioneel staat een beacher ster-
ker. De collega’s van de zaal die in de 
zomer een aantal tornooien meepak-
ken, zullen het beamen. Eens terug in 

de zaal heb je het gevoel dat je zó 
over het net kan springen.”

Tom: “Voorts is het moeilijk om 
een leek uit te leggen dat het ook 
tactisch niet zo simpel uitvalt als het 
allicht lijkt, met amper twee spelers 
aan weerskanten van het net. Meest-
al vragen ze alleen wat we bedoelen 
met de tekens achter onze rug. Daar-
mee maken we mekaar duidelijk hoe 
we het gaan aanpakken. Blokken, 
niet blokken, diagonaal, scherp dia-
gonaal, langs de lijn.”

Snurken en op tijd komen
Training, reizen, wedstrijden spe-

len: Tom – single – en Dries – ge-
trouwd met volleybalcoach Fien 
Callens en papa van Jade – trekken 
jaarlijks vele maanden met elkaar 
op. Dat hou je niet vol als het niet 
klikt.

Tom: “Onvermijdelijk hebben we 
allebei onze mindere kantjes. Dries 
heeft bijvoorbeeld de gewoonte om 
zijn opbergruimte in de hotelkamer 
meteen vol spulletjes te gooien en 
daarna aan die van mij te beginnen. 
(grijnst) En hij snurkt! Tot overmaat 
van ramp valt hij altijd direct in 
slaap. Ik heb het daar een pak moei-
lijker mee en ben dan altijd weer ge-
jost. Al begrijp ik uiteraard dat hij er 
niks aan kan doen.”

Dries: “Tom is superstipt. Spreken
we af om tegen drie uur naar het 
wedstrijdcomplex te vertrekken, dan 
staat hij om halfdrie klaar. Ik moet 
dan mijn tas nog maken.”

Tom: “Ik maak hem dan nerveus 
door op zijn vingers te staan kijken, 
waardoor hij spullen vergeet. (mon-
kelt) Intussen heeft hij van die vijf-
na-drie al kwart-voor-drie gemaakt.”

Temptation Island
Gespierde, gebronsde binken in 

shirtjes zonder mouwen. Atletische 
dames met nog veel minder om het 
lijf. Dat moet vonken geven, of niet?

Dries (zonder verpinken): “Het is 
een feit dat er meer foto’s worden 
genomen van onze vrouwelijke col-
lega’s en dat zij het veel makkelijker 
hebben om een sponsornaam op hun 
broekje te krijgen. Het prijzengeld is 
ook gelijk voor mannen en vrouwen. 
Jaloers? Helemaal niet.”

Tom: “Van die Temptation Island-
toestanden moet je je echt niet te 
veel voorstellen. Ik heb er eerlijk ge-
zegd nog weinig van gemerkt.”

Dries: “Ik had het alleszins veel er-
ger verwacht. Iedereen is tijdens een 
tornooi geconcentreerd op zijn job. 
We zijn tenslotte allemaal profs, met 
ambitie. Akkoord, achteraf is er vaak 
een players party. Dan wordt er 
door sommige vrijgezellen al eens 
stevig gefeest. (grijnst) Als je de kat 
bij de melk zet...”

TOM VAN WALLE

“Het is moeilijk uit te leggen 
dat het niet zo simpel is als 
het lijkt. De meesten vragen 
ons meestal alleen maar
wat we bedoelen met die 
tekens achter onze rug”

WALTER SAENEN

DRIES KOEKELKOREN

“Die lange vluchten 
kunnen je echt slopen. 
Ik heb dan nog het geluk 
dat ik onmiddellijk inslaap. 
Tenzij ik naast zo’n 
Chinees zit die voortdurend 
zit te rochelen”

Dries Koekelkoren en Tom Van Walle, onze wereldtoppers in  het beachvolley, beginnen aan hun zomerseizoen in Florida


