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HC ZANDVLIET

De Antwerpse Xenia Smits, die al vele jaren in de Duitse nationale ploeg speelt, toont zich op de foto met een
truitje, waarop aan de achterzĳde ‘HC Zandvliet’ staat. Was zĳ weergekeerd naar België? Daar wilden we meer
van weten.
“Nee, het was gewoon een prachtig initiatief van de Duitse handbalbond om alle internationals voor de
wedstrĳd te laten aantreden met een truitje, waarop de club vermeld stond, waar het allemaal begon,” legt
Xenia uit.
“Het was voordien al eens gebeurd voor een interland van de Duitse mannenploeg en nu kwamen
dus de vrouwen aan bod. De bedoeling is om de clubs en de jeugdtrainers te bedanken voor het
werk aan de basis, zelfs in moeilĳke Coronatĳden. Het kwam misschien onverwachts, maar het
is toch wel zo dat veel jeugdtrainers heel wat tĳd en energie steken in elk talentje, hoe het zich
verder ook ontwikkelt.
De actie had ook de bedoeling om aan de jongeren te tonen dat zĳ, mits de nodige
trainingen, mits wat talent en een goede opleiding misschien zelfs international kunnen
worden. Wĳ kregen daar heel wat positieve reacties op en velen vonden dit een
superleuk initiatief.
Bĳ mezelf moesten de mensen in Duitsland wel eens opkĳken. Waar lag nu
precies ‘Santfliet’? Lag dat misschien in een stukje van Duitsland, wat volgens
de uitspraak mogelĳk was? ‘Die naam zegt me niks’, kreeg ik ook te horen,
maar toen ik vertelde dat het in België ligt, begrepen ze het wel. Voor mĳ
was de opleiding die ik nadien bĳ Rhino Turnhout en op de
Topsportschool kreeg, even belangrĳk, maar zonder HC Zandvliet was
ik wellicht niet met handballen begonnen. Een toffe waardering dus
voor diegenen die daar indertĳd veel tĳd hebben ingestoken.
Misschien wordt het initiatief nog eens herhaald op de Dag van
het handbal tĳdens het eerste weekeinde van november,
maar dat hangt ook voor een stuk van de sponsors af.”
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Voor ons alleszins een prachtig idee dat wellicht ook in
ons land navolging verdient. Wie neemt het initiatief?
(mc)
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