
 

 

 

 

 

 

 

JUMPERS MIDDELKERKE  W 354 
 

 
De kustclub Jumpers Middelkerke werd boven de doopvont gehouden op 20 juni 1960.  
Vorig jaar werd dan ook het gouden jubileum gevierd.  Met slechts 27 aangesloten 
leden bij de Vlaamse Volleybalbond is Middelkerke één van de kleinste clubs van 
West-Vlaanderen.  Ook beschikt deze club niet over een jeugdwerking. 
Jumpers wordt in goeie banen geleid door 4 bestuursleden (waarvan 3 mensen zelfs 
al 20 jaar in het volleybalwereldje vertoeven) : voorzitter Daniël Warlop, secretaris 
Patrick Rotsaert, Gina Vlaeminck en penningmeester Kristel Vanthournout.  Zoals 
overal is het ook aan de kust moeilijk om bestuursleden te vinden. 
 
FUSIECLUB EN EEN BROKJE GESCHIEDENIS 
 
Jumpers Middelkerke heeft de laatste jaren heel wat fusies meegemaakt : clubs zoals 
Fleris Leffinge, Blue White Westende en Energie Oostende stapten in het 
huwelijksbootje met de Jumpers.  De laatste fusie dateert van 2001 : Jumpers en 
Fleris gingen toen samen met zowel mannen als vrouwen.  In 2000 was het Westende 
dat zich verenigde met Jumpers en eind jaren ’90 verbond Energie zich aan Jumpers. 
 
We hadden een gezellige babbel met voorzitter 
Daniël en secretaris Patrick.  Daniël Warlop (die 
voorzitter was bij Westende van 1995 tot 2000) 
werd voorzitter van Jumpers Middelkerke in 2005.  
Patrick Rotsaert is al secretaris van de fusieclub 
sinds 2001 (hij was daarvoor al secretaris van 
Fleris sinds 1998). 
 
Van 1991 tot 2001 was Philippe Develter (huidig 
Hermes-voorzitter) 10 jaar lang voorzitter bij 
Middelkerke.  Als we even verder grasduinen in de 
geschiedenis van deze club, dan stellen we vast 
dat de herenploeg ooit (1966-1972) in 3° nationale 
aantrad en dat de damesploeg in de jaren tachtig 
nog in landelijke (divisie) speelde.  De dames 
werden opgericht in het seizoen 1966-1967.  In de 
beginperiode (begin jaren ’60) bestond de herenploeg uit militairen van Lombardsijde.  
In 2006 stopte de herenploeg definitief in 2° provinciale.  De laatste herentrainer was 
Patrick Neirynck. Wegens spelersgebrek gaf de mannenploeg er de brui aan. 

Ploeg in de kijker 



 
In 2008 speelde de damesploeg van de Jumpers nog in 1° provinciale, maar in 
datzelfde jaar scheelde het geen haar of de 
sympathieke club werd volledig opgedoekt. 
Trainer Herman Deberdt vertrok naar VT Brugge en 
nam 3 speelsters mee.  Dit zorgde voor een 
sneeuwbaleffect en een volledige leegloop van de 1° 
provinciale-ploeg. 
 
 
 
 

De ontslagpapieren (om naar de VVB te 
sturen) waren zelfs al getekend in april 
2008.   Secretaris Patrick Rotsaert 
wachtte echter tot de laatste dag om ze 
te versturen.  “Je weet nooit” zei hij toen 
in de hoop nog een oplossing te vinden.  
En die oplossing kwam ook nog uit de 
lucht gevallen.  Bestuurslid Gina 
Vlaeminck sprak Sofie Feys (gewezen 
volleybalster) aan op het werk 
(gemeentepersoneel Middelkerke).  Sofie 
Feys contacteerde op haar beurt  
speelsters van Oudenburg-Gistel 

waarmee ze nog samen speelde.  Patrick zelf belde nog wat speelsters op die vroeger 
bij hun 2° ploeg hadden gespeeld in 4° provinciale.  Op 1 week tijd ronselde hij zo 8 
speelsters ! De ontslagpapieren werden niet opgestuurd en verdwenen in de 
prullenmand ! 
 
NIEUWE START IN 4° PROVINCIALE 
 
Jumpers Middelkerke kon zo toch opnieuw starten, zij het in 4° provinciale dan wel, in 
september 2008 met 14 speelsters.  Pascal Van Assche (overgekomen van De Haan) 
werd trainer-coach en men eindigde op de 9° plaats.  In het seizoen 2009-2010 

versterkten de Jumpers zich met 
Herlinde Clarysse, Ilse Backers, 
Sofie Verhelst en Lies Colpaert.  
En dit resulteerde in de 
kampioenstitel in 4° provinciale ! 
Trainer Pascal Van Assche 
verklaarde dat Middelkerke zijn 
laatste ploeg zal zijn. 
Voorzitter Daniël Warlop beaamt 
dat er een uitstekende sfeer is in 
zijn ploeg.  Patrick Rotsaert vult 
aan : “Dit heb ik nog nooit eerder 

meegemaakt.  In de Barloke in Leffinge (hun thuishaven) blijven de speelsters altijd 
lang plakken na de training en na de match.”  



Met dezelfde kampioenenploeg startten de Jumpers het seizoen 2010-2011 in 3° 
provinciale, waar ze momenteel de 9° plaats bekleden. Voorlopig denkt men nog niet 
aan het oprichten van een tweede ploeg : “deze ploeg uit elkaar trekken zou jammer 
zijn” vindt Daniël. 
En dan stelt zich de vraag waarom Middelkerke (als 1 van de 3 West-Vlaamse clubs 
zonder jeugdwerking en meteen één van de kleinste clubs dus) niet met jeugd werkt ?  
Patrick Rotsaert : “Het volleybal heeft weinig uitstraling in Middelkerke.  Er is ook geen 
middelbare afdeling (school) in Middelkerke, dat zomaar eventjes 9 deelgemeenten 
telt.  We missen hier een turnleraar die in onze club les geeft.  Vroeger hadden we met 
Fleris Leffinge Koen Devos : hij zorgde voor de input van nieuwe jeugdspeelsters !”. 
Patrick bewerkstelligde in 2001 de fusie tussen Fleris en Jumpers.  De reden hiervan 
was eenvoudig : Leffinge had 2 jeugdploegen, maar weinig geld en Middelkerke had 
wel het geld, maar geen jeugd. 
 
 
De huidige ploeg in 3° provinciale is ook een ervaren ploeg : de jongste speelster is 24 
jaar en de oudste is er al 40.  Voorts heeft Middelkerke ook nog 2 recreatieve 
herenploegen : Oud-Jumpers en Bakkerij Koen.  Enkele jaren geleden was er bijna 
een samenwerking met een andere club : er waren plannen om bij de scholieren 
jongens te gaan samenwerken met Hermes Oostende, maar dat is in extremis 
afgesprongen omdat een deel van de jeugdspelers van Middelkerke vertrok naar 
Oudenburg-Gistel. 
 
 
EXTRA-SPORTIEVE ACTIVITEITEN 

 
Vrijwilligers vinden voor organisaties lukt nog in de kustgemeente : bij Leffingeleuren 
staat men in voor de uitbating van 2 parkings : ex-bestuursleden van Westende, 
Leffinge en recrea-spelers doen dit met veel plezier.  Ook bij het 2-daags tornooi zijn 
er gelukkig nog genoeg vrijwilligers.  Dat tornooi gaat dit jaar door op 20 en 21 
augustus : 2 x 16 ploegen uit 1°-2°-3°-4° provinciale nemen eraan deel.  Vorig jaar 
was dit tornooi zelfs internationaal met deelname van het Nederlandse Zovoc 
Zoetermeer.  Enkel vrijwilligers voor het bestuur vinden wordt lastig : mensen willen 
zich niet meer engageren. 



Hoe zit het dan financieel ? Sponsorwerving : dat wordt puur uit vriendschap gedaan.  
De gemeente Middelkerke steunt in elk geval zeer goed : er moet geen zaalhuur 
betaald worden.  “Als er iets georganiseerd wordt, krijgen we 1 X per jaar gratis de 
zaal (bijv. bij de Nieuwjaarsreceptie)”, zegt Patrick Rotsaert.  “Ook zijn er nog de 
jaarlijkse subsidies voor de clubwerking én een tornooisubsidie”.  Het jaarlijks lidgeld 
bedraagt 150 euro. 
 
Wat zijn de ambities van de Jumpers ? Daniël Warlop : “We willen voortdoen met de 
club met beperkte middelen.  We hebben geen jeugdwerking om talenten uit te halen 
en een jeugdwerking is hier trouwens niet haalbaar.  Onze trainer wil op termijn naar 
2° provinciale promoveren.”  
 
 
 
Wat zou de federatie meer kunnen doen 
naar de clubs ? Patrick Rotsaert : “De 
federatie moet de jeugdwerking meer 
subsidiëren.  Er moet meer steun zijn om 
scholen aan te  spreken.  De folder van 
enkele jaren geleden daartoe was heel 
goed.  Maar het probleem hier is dat we 
eerst jeugdtrainers moeten vinden 
vooraleer we naar de scholen kunnen 
gaan.  Ouders moeten ook willen 
meewerken.  De bond moet iets 
organiseren in samenwerking met de 
clubs om meer jeugd aan te trekken.  De 
bestaande clubs helpen is belangrijker dan nieuwe clubs op te richten.  Maar ik geef 
toe dat het een heel moeilijk punt blijft ! Kinderen motiveren voor volleybal is moeilijk 
omdat het een technische sport is.  Op tv zien ze bijvoorbeeld wel voetbal en weinig 
volleybal en dat is de schuld van de media die weinig belangstelling heeft voor ons 
volleybal”  besluit Patrick. 
 

 
In 2010 kreeg Jumpers vzw 
Middelkerke de Koninklijke Titel voor 
haar 50-jarig jubileum. 
Wat is tenslotte de grote droom van 
deze koninlijke club ? In koor 
antwoorden voorzitter en secretaris : 
“Zo lang mogelijk blijven bestaan en 
een goeie sfeer behouden.” 
 
 
      
             (Filip Rossel) 


