
CEV EuroVolley 2019 
Predstavitev igralcev odbojkarskega spektakla 
na Ljubljanici, 22. avgust

Bas van de Goor, Nizozemska
• Rojen 4. septembra 1971 (star 47 let)
• Z Nizozemsko olimpijski prvak ‘Atlanta 1996’
• Najboljši igralec dveh olimpijskih turnirjev (‘Atlanta 1996’ in ‘Sydney 2000’)
• Evropski prvak z Nizozemsko 1997 in zmagovalec Lige prvakov 1996, 1997 in 1998
• Najboljši sprejemalec Svetovne lige 1997 ter evropskih prvenstev 1997 in 1999
• S kluboma trikrat italijanski prvak in trikrat nizozemski prvak

»Lani sem bil v Sloveniji na počitnicah in res se z veseljem vračam k vam. 
Radoveden sem, kako bo vse skupaj izgledalo na vodi, saj takega igrišča doslej 
še nisem videl. V dvorani, na mivki, na snegu... odbojka se igra povsod, le na 
vodi je še nisem videl. Verjamem, da bomo pripomogli k lepi večerni kulisi v 
središču Ljubljane in s tem promovirali prihajajoče evropsko prvenstvo.«

Guillaume Samica, Francija
• Rojen 28. septembra 1981 (star 37 let)
• Udeleženec Olimpijskih iger ‘Atene 2004’
• S Francijo dobitnik srebrne kolajne na Evropskem prvenstvu ‘Turčija 2009’
• S Francijo finalist Svetovne lige ‘Moskva 2006’
• S klubi državni prvak Poljske, Francije, Grčije in Argentine

»Prepričan sem, da bomo priča nečemu neponovljivemu. Gotovo bomo sliko 
odbojke na vodni gladini ponesli v svet, saj doslej tega še nihče ni pripravil. 
Veselim se srečanja z nekdanjimi kolegi, vselej mi je bilo v veselje igrati proti 
Basu. Ko sem pred leti igral v Trstu, sem večkrat prišel v Slovenijo na izlet, tako 
da se res veselim vnovičnega obiska.«

Frank Depestele, Belgija
• Rojen 3. septembra 1977 (star 41 let)
• S kluboma državni prvak Belgije in Grčije
• Najboljši igralec grškega prvenstva v sezoni 2006-2007
• Dolgoletni kapetan reprezentance Belgije

»Res ne vem, kaj naj pričakujem. Gre za nekaj popolnoma novega v svetu 
odbojke. Šele, ko sem bom sprehodil po igrišču, bom videl, kako gresta skupaj 
odbojka in voda. Vsekakor pa se veselim obiska Ljubljane, ki je res lepo mesto, 
ki si zasluži tudi organizacijo evropskega prvenstva.«

Tomi Šmuc, Slovenija
• Rojen 23. junija 1976 (star 43 let)
• Z reprezentanco Slovenije udeleženec treh evropskih prvenstev
• Dvakratni zmagovalec pokala Top Teams (z ACH Volleyjem in Apeldoornom) 

in zmagovalec pokala CEV (z Modeno)

»Veselim se nečesa novega v odbojki. Upam, da bo igra na vodni gladini res 
mogoča. Vsekakor pa se veselim tudi srečanja z nekdanjimi kolegi in soigralci, 
saj sem nekaj časa v aktivni karieri igral tako z Basom kot z Guillaumom.«

 


