
 

 

 

 

VT NIVO KOKSIJDE   W 0208 

 
Voor onze rubriek “Ploeg in de kijker” zakten we dit keer terug af naar onze kust.  VT Nivo 

Koksijde is één van de 6 volleybalclubs (de anderen zijn Bredene, De Haan, Knokke-Heist, 

Middelkerke en Oostende) die onze Belgische kust rijk is.  Met het stamnummer 208 is 

Koksijde de 5° oudste club die nog actief is in West-Vlaanderen.  Voorzitter Christophe De 

Clercq (woonachtig in Veurne) en secretaris Emmerson Vandermeersch (woonachtig in 

Oostende) waren de geknipte personen  voor een interessante babbel over VT Nivo Koksijde. 

Christophe kwam in 2002 terecht bij deze club via zijn ex-vrouw die toen speelster was.  Eerst 

was hij bestuurslid.  Later werd hij manager; nog later secretaris (in opvolging van Fernand 

Maertens, die nu nog steeds markeerder is bij de kustploeg) en sinds afgelopen zomer is hij nu 

de clubvoorzitter.  Emmerson kwam na zijn Hermes Heren Oostende-periode (waar hij speler, 

trainer en bestuurslid was tot de club opgedoekt werd) in 2006 terecht bij Koksijde.  Een vrij 

logische keuze was het, want zijn toenmalige vriendin (inmiddels echtgenote) Els Pylyser 

speelde (en nu nog steeds) bij de dames van Koksijde.  Christophe en Emmerson vormen 

samen met penningmeester en jeugdverantwoordelijke Dany Bruneel het dagelijks bestuur 

van de club.  Het volledige bestuur telt 7 mensen. 

 

Een brokje geschiedenis met veel fusies, degradaties en promoties. 

Over de verre geschiedenis van deze club weten de voorzitter en secretaris natuurlijk niet 

zoveel te vertellen.  Halverwege de jaren ’50 werd de club opgericht onder de naam 

“Brandweer Veurne”.  Er volgden diverse fusies : eerst met De Panne; later met Koksijde (dit 

leidde tot de clubnaam Vepako wat stond voor Veurne – De Panne – Koksijde) en tenslotte 

met Nidavo Nieuwpoort een 10-tal jaar geleden.  Deze laatste fusie was financieel 

noodzakelijk : Nidavo werd de rijkere club genoemd en had een verleden in eredivisie dames 

met ronkende namen als o.a. Miet Deckers.  Van 2002 tot 2004 lag Christophe ook mee aan 

de basis van het oplossen van de zware financiële schulden van de club.  Rond 2005 werd er 

een nieuwe start genomen bij Nivo Koksijde met een vernieuwd bestuur.  Dit bestuur nam 

drastische maatregelen : enkele speelsters werden bedankt voor bewezen diensten en men 

opteerde voluit voor de eigen jeugd.  Op 2 jaar tijd degradeerden de Koksijdse dames van 2° 

provinciale naar 4° provinciale, maar op evenveel tijd slaagde Koksijde in het huzarenstukje 

om terug te keren naar 2° provinciale (de reeks waar het minstens ook thuishoort).  

Bij de herenafdeling was het doel in 2004 (toen nog onderaan in 2° provinciale) om op korte 

termijn de top van 1° provinciale te behalen.  Daarin slaagden ze ook.  Hoogtepunt was het 

voorbije seizoen 2008-2009 toen de 3° plaats behaald werd in de hoogste provinciale reeks.  

Christophe is verantwoordelijk voor de transfers bij de heren; Emmerson heeft deze functie 

bij de dames en is ook bovendien nog webmaster (www.vtnivoko.be)  Emmerson 

Vandermeersch was eerst trainer bij Koksijde, maar volgde later Dirk Sagaer op als secretaris. 
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NET GEEN PROMOTIE NAAR 2° DIVISIE 

Het afgelopen seizoen 2008-2009 eindigde in mineur bij de heren van Koksijde.  “Op 2 sets 

na werd de promotie naar 2° divisie gemist.  In januari 2009 beloofde iedereen nog te blijven, 

maar in februari 2009 pleegde Sven Covemaecker helaas woordbreuk door zijn vertrek aan te 

kondigen naar Packo Zedelgem”, vertelt een ontgoochelde clubvoorzitter.  Hierdoor begonnen 

veel spelers te twijfelen : uiteindelijk zorgde dit voor een sneeuwbaleffect en vertrokken er 

nog 5 spelers.  Op de koop toe had men in Koksijde nog af te rekenen met een zwaar 

gekwetste speler.  Het clubbestuur ging op zoek naar 5 nieuwe spelers en nam de drastische 

pijnlijke beslissing om af te haken in 1° provinciale en terug van start te gaan in 3° 

provinciale. Daarin staat het momenteel op kop en is de promotie naar 2° provinciale 

natuurlijk de ambitie ! Het probleem in Koksijde is dat er bij de jongens geen enkele 

jeugdploeg is.  Het is enorm moeilijk om jongens te recruteren aan de Westkust.  2 redenen 

geeft Emmerson hiervoor terecht op : “We zitten aan de grens met Frankrijk en we kunnen 

ook geen spelertjes uit de zee gaan halen …”    

Bij de dames daarentegen lukt het wel om jonge meisjes te recruteren.  Met 2 damesploegen 

wordt er momenteel aangetreden in 2° en 4° provinciale.  De pas gepromoveerde ploeg heeft 

enkel de ambitie om erin te blijven, maar slaagt er momenteel aardig in om probleemloos de 

middenmoot in 2° provinciale te halen.  Aangezien de kloof met de jeugdspeelsters nog te 

groot is, dient men nog speelsters elders te gaan halen.  Gelukkig komt hier nog geen geld bij 

kijken.   4 jeugdploegen telt VT Nivo bij de meisjes 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EIGEN JEUGD PRIMEERT 

Op de vraag wat de volleybalbond meer zou kunnen doen voor de clubs reageren Christophe 

en Emmerson heftig in koor : “De bond zou de jeugdwerking financieel moeten beter 

ondersteunen, want goeie trainers zijn essentieel.  We hekelen de talrijke boetes die 

uitgeschreven worden voor kleinigheden.  Ook vinden we dat de boetes voor het tekort aan 

refs (Koksijde telt slechts 1 scheidsrechter in haar rangen) té hoog zijn.  Bovendien moeten de 

scheidsrechters soms van te ver komen om te fluiten in onze sporthal, wat extra 

verplaatsingskosten met zich meebrengt.  Tenslotte zou de federatie meer gericht naar de 

scholen moeten toestappen.  Volleybal moet meer drempelverlagend zijn, want het is een 

technisch moeilijke sport.”  

“Bij Koksijde is iedereen welkom : we hechten heel veel belang aan de basis.  Onze filosofie 

is dan ook : zoveel mogelijk en veel breder gaan recruteren naar de basis”, aldus de voorzitter. 

Koksijde heeft een jaarbudget van ± 35.000 Euro.  “We hebben heel wat trouwe grote 

sponsors.  Vooral ons dagelijks bestuur houdt zich hiermee bezig.  We hebben veel meer lef 

aan de dag gelegd op het vlak van zoeken naar sponsors.  Ze krijgen ook een grote return 

(programmaboekje, reclamebord, gratis kaarten voor activiteiten, gaan eten bij onze horeca-

sponsors). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEMEENTE KOKSIJDE IS GROOTSTE SPONSOR 
 

Maar de grootste sponsor bij Koksijde is de gemeente zelf.  De zaal krijgen ze er volledig 

gratis voor alle ploegen.  Er zijn zaalwachters, er is een prachtige accommodatie en niet te 

vergeten de logistieke steun op het strand bij het Beachgala.  Ook is er jaarlijks een bal van de 

gemeente Koksijde.  Ieder jaar gaat de opbrengst hiervan naar een plaatselijke sportclub en in 

2009 was dit de volleybalclub. 

VT Nivo Koksijde organiseert ook heel wat activiteiten om geld in het bakje te brengen : 

kiekenfret, kaas- en wijnavond, kaarting, eindeseizoensbarbeque en het Gala van de Westkust 

in augustus op het strand. 

Het lidgeld bij de jeugdploegen bedraagt 80 Euro; bij de senioren is dat 120 Euro.  “We 

hebben alles gedaan wat we konden om jongens te recruteren, maar het is ons niet gelukt.  Op 

clubniveau kunnen wij niet meer doen..  Het is ook spijtig dat er meer jeugdvoetbal dan 

jeugdvolleybal staat in Het Wekelijks Nieuws.  De Krant van West-Vlaanderen doet nog té 

weinig voor het volleybal”, klinkt het bij de voorzitter. 

Hoe recruteert Koksijde dan nieuwe speelsters ? “We gaan naar de scholen met folders; op 

training mag iedereen eens een vriendinnetje meebrengen en de mond aan mond reclame blijft 

de beste manier”, aldus de secretaris. 

De club telt ongeveer 100 leden en doet dit jaar niet mee aan het VIS-project omdat heel wat 

speelsters doorgeschoven zijn naar de miniemen. 

De helft van onze 7 trainers zijn gediplomeerd. 

De eerste damesploeg in 2° provinciale wordt geleid door Sven Moonen.  Bij de tweede 

damesploeg in 4° provinciale is Thierry Delecluse de trainer-coach en bij de herenploeg in 3° 

provinciale is dat Francis Peeters. 

Op onze vraag wat hun uiteindelijke ambities zijn, volgt het antwoord : “We trachten altijd zo 

hoog mogelijk op een gezonde manier te spelen.  Het moet een hobby blijven met evenwel 

een gezonde competitiedrang.” 

 

         (Filip Rossel) 


