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‘Loes toont in het veld leiderschap’
TALENT Handbalster uit Roggel enige Limburgse in nationaal Talentteam

door Peter Schoeber

Het Nederlands meisjes talententeam (Talents) is de jongste
lichting binnen het Nederlands handbalverbond (NHV). In de
selectie zitten 28 jeugdspeelsters in de leeftijd tot zestien
jaar van vooral eredivisieploegen als Quintus, VOC, E&O
en Hellas. Maar óók Loes Vandewal uit Roggel. En zij hand-
balt bij VIOS in Heythuysen.

O pvallend tussen al die na-
men van eredivisieploe-
gen is het wel. Loes Van-
dewal van Sportvereni-

ging VIOS. Hoe komt de Limburg-
se en lid van een - met alle respect
- afdelingseersteklasser op Papen-
dal terecht? „Hé, zo praat je niet
over VIOS”, pareert de bijna vijf-
tienjarige Roggelse meteen de op-
merking van de verslaggever.
„VIOS is een kleine, maar ook leu-
ke vereniging die mij alle kans geeft
om mee te doen.” Oké Loes, hele-
maal begrepen!
Ontdekt werd Loes Vandewal eer-
der dit jaar tijdens het Nederlands
kampioenschap voor districts-
teams. De midachter van het Lim-
burgs team onder leiding van John
Grond maakte zoveel indruk, dat
ze uitgekozen werd tot de drie bes-
te speelsters van het NK. Door de
handbalkenners werd ze weliswaar
niet gekozen tot de beste speelster

van het toernooi, Loes werd wél
uitgenodigd voor de selectie van
het Nederlands Talentteam, de
jongste categorie binnen het hand-
balverbond.
Na twee proeftrainingen mocht ze
als enige Limburgse bij het talen-
tenteam blijven. Op welke kwalitei-
ten is Loes Vandewal geselecteerd?
„Dat moeten anderen maar zeg-
gen”, vindt de handbalster. „Ze zeg-
gen dat ik spelinzicht heb, maar
het klinkt zo arrogant om dat van
jezelf te zeggen.” Dan maar even
haar trainster op Papendal bellen.
„Ik vind Loes natuurlijke leider-
schap uitstralen. Ze kan het spel
sturen, heeft een goed overzicht en
dat vind ik op deze leeftijd heel bij-
zonder. Er staat gewoon iemand op
het veld.” Was getekend, Natasja
Burgers, een van de meest getalen-
teerde handbalsters, die als profes-
sional in Denemarken speelde en
ruim tweehonderd maal voor het
Nederlands team uitkwam. Niet de
minste dus! Samen met Erik van

der Wel, de kampioenenmaker van
het Haagse Hellas, geeft Burgers
sinds september wekelijks op
woensdag training aan de Talents.
Burgers: „Loes is zeker geen stil
meisje en laat zich goed horen; zo-
wel op het veld als daarbuiten. Als
midachter is ze heel erg bezig ande-
re speelsters in een goede stelling te
zetten. Daarbij vergeet ze wel eens
haar eigen mogelijkheden te benut-
ten.”
Loes heeft een drukke handbalagen-
da. Spelen bij de B/C-groep bij
VIOS, waar ze training krijgt van
Marieke Leushuis. Maar ook bij da-
mes-1 van trainster Zsuzsanna Na-
gy speelt ze met VIOS competitie
in de afdelings eerste klasse. En dan
traint ze ook nog bij het Limburgs
Jeugdplan of de talententraining bij
Loreal in Venlo. En op woensdag
mist ze enkele lesuren om de trai-
ningen op Papendal te volgen. „Ge-
lukkig leer ik gemakkelijk”, zegt de
3-Atheneum leerlinge aan de scho-
lengemeenschap St. Ursula in
Horn.
Loes geniet van de trainingen op
Papendal. „Het zijn goede oefenin-
gen en wat ik daar leer probeer ik
bij mijn eigen team over te breng-
en. Ze vinden het chique dat ik ge-
selecteerd ben en gunnen mij dat
ook. Maar uit mezelf praat ik er
niet zoveel over. Komt nogal op-
schepperig over en dat wil ik niet.
Ik heb een hekel aan mensen die ar-
rogant zijn. Ik hoop niet dat ik dat
zal krijgen.”
Zoals iedere ambitieuze handbal-

ster droomt Loes ook om zo ver
mogelijk in haar sport te komen.
„Ik zou graag naar de handbalacade-
mie willen”, meldt ze vastberaden.
Maar ze gaat zeker niet blind voor
het sporten alleen. „Als ik een ern-
stige blessure oploop, kan ik niet
meer sporten. Daarom vind ik
school ook belangrijk. Maar later
zou ik best in het buitenland wil-
len handballen. Wie zou dat
niet willen?” Tot slot nog even
terug naar trainster Natasja
Burgers. Iemand met zo'n
staat van dienst zal toch on-
getwijfeld een ‘gouden tip’
voor Loes Vandewal heb-
ben? „Talent alleen is niet

vol-
doende. Een juiste in-
stelling en jezelf willen blijven
verbeteren is daarbij ook belang-
rijk.”

Loes Vandewal tijdens de trai-
ning bij het Venlose Loreal:
...later zou ik best in het buiten-
land willen handballen...
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