Ploeg in de kijker

ELCKERLYC ZWEVEZELE

Stamnummer : WV 0834
Een vleugje historiek
Volleybalclub Dames Elckerlyc Zwevezele werd opgericht in 1969 en bestaat nog altijd alleen uit meisjesploegen.
Aanvankelijk speelde één damesploeg (ontstaan uit de partners van de gelijknamige heren-basketbalploeg) in 2e
provinciale. De wedstrijden werden gespeeld op de speelplaats van de jongensschool. Later werden hiervoor de
sporthal van Pittem en Wingene gebruikt. Tot in 1978 in Zwevezele zelf de sporthal in gebruik werd genomen !
Unieke jeugdwerking
In het seizoen 84 – 85 werd resoluut gekozen voor een intense en kwalitatieve jeugdopleiding. De scholieren die dat
jaar begonnen met competitie werden meteen kampioen ! Dit was hét signaal om op de ingeslagen weg verder te
gaan: volgend seizoen traden niet minder dan negen jeugdploegen aan in de kompetitie… een unicum in België.
Meteen werden D, B en A-jeugd kampioen van West-Vlaanderen, won de B-jeugd de provinciale beker en werd voor
het eerst een jeugdploeg kampioen van België ! De resultaten over de jaren heen opsommen zou ons artikel te lang
maken, maar dat de jeugdopleiding een succesverhaal werd, bewijzen de talloze bekers, diploma’s, medailles en
andere eerbewijzen die als stille getuigen aanwezig zijn in de overvolle trofeeënkast in het stemmige Elckerlyccafetaria. Toch enkele resultaten die tot de verbeelding spreken : 8x Belgich Kampioen, 9x VVB Kampioen, 11x VVB
beker, 28x Provinciaal kampioen, 23x beker van België … Wie doet beter ???

Op de foto herkennen we toenmalig trainer Marcel Verleye (l) naast hem voorzitter(sinds 1983) Paul Devacht met
daarnaast secretaresse (sinds 1977 !!!!) Nymphe Dupont bij de uitreiking van de trofee toen ze voor de eerste maal
Kampioen van België werden met een Zwevezeelse jeugdploeg.

De senioresploegen
Zoals in elke club wordt gestreefd naar een senioresploeg waarin de eigen jeugdopleiding terecht kan. Het hoge
niveu waarin gespeeld werd halfweg de jaren 90 trok echter ook nogal wat “vreemde” speelsters aan met alle
gevolgen vandien … De eigen jeugd komt moeilijk aan zijn trekken !
In 1997 werd dan ook resoluut gekozen voor de eigen opgeleide jeugd en de vreemde en meer ervaren (oudere)
speelsters stapten op. Het bestuur en, met hen, trainer Eddy Vancauwenberghe (die stilaan een grotere en grotere
rol gaat spelen in het uitbouwen van de diverse ploegen) geloofden echter in de toekomst en ze kregen gelijk.
Ondertussen wordt opnieuw aangetreden in 2e divisie en 4e Provinciale met een gezonde mix van een paar ervaren
speelsters en vooral eigen jeugd !

Het jeugdige Elckerlyc 2 (4e Prov.)

De huidige werking
Met een kleine honderd spelende leden, 14 bestuursleden en nog een 10-tal vrijwilligers voor alle werk slaagt
Elckerlyc er dit jaar in om 2 seniores-teams en 6 jeugdploegen in competitie te brengen. Daarnaast bestaat de club
nog uit een recreatieve ploeg (VLM competitie) en trainen nog twee groepen pre-competitief (“Slangen” en
“Giraffen” vanaf 5 jaar). Bij de ploegen die deelnemen aan de gewone competitie spelen slechts 4 seniores, alle
anderen zijn nog jeugdspeelsters ! Een stevige piramidale constructie met een wissel voor de toekomst !
Het is dan ook de grote droom en meteen de ambitie van voorzitter, secretaris en jeugdverantwoordelijke om met
de eigen jeugdopleiding het niveau te bereiken van enkele jaren geleden en opnieuw te kunnen aantreden in Divisie
en 1e of 2e Provinciale. Het is tevens de droom om met de Zwevezeelse jeugd opnieuw de top te spelen in WestVlaanderen en bij uitbreiding het ganse Vlaamse landsgedeelte ! In Zwevezele probeert men dan ook te recruteren
op brede basis via mondelinge reclame, er worden flyers verdeeld via de scholen en in een scholenproject wordt de
L.O. les gedurende 1 week vervangen door volleybalinitiatie …
Jeugdverantwoordelijke Eddy Vancauwenberghe (nu terug trainer van de eerste ploeg) ziet het als zijn grootste taak
om de jeugdwerking naar een hoger niveau te tillen en op een verantwoorde manier uit te bouwen. “Eigen
jeugdspeelsters moeten aangespoord worden om jeugdtrainer te worden om tot een degelijke begeleiding te komen
waardoor de doorstroming naar de eerste ploeg(en) beter en vlotter kan verlopen !”
Toen we peilden naar het financiële plaatje leerden we dat Elckerlyc kan rekenen op een paar héél trouwe
hoofdsponsors maar ook op heel wat kleine sponsors. Om rond te komen is dit echter nog niet voldoende en worden
nog een aantal nevenactiviteiten ingericht: Kaarting, mosselsouper, rereatief tornooi, familiedag en haloweentocht
zijn evenveel acties om geld in het laatje te brengen. Ook het uitbaten van de eigen Elckerlyc-bar in de Zwevezeelse
sporthal bezorgt iets méér financiële ademruimte.
Het nieuwste initiatief

Nieuws van en voor de vele ploegen, de supporters en de sympathisanten van de Zwevezeelse volleybalploeg.

Bronnen: Web-site Elckerlyc Zwevezele / mail-contact met voorzitter, secretaris en jeugdverantwoordelijke.

Een foto uit “De Weekbode” in de glorie-periode van Elckerlyc.

Een bewijs van de waardering voor de goede jeugdwerking te Zwevezele !

