Ploeg in de kijker

PLOEG IN DE KIJKER
W 1510 GIDAS GITS
Een beetje geschiedenis : ‘het ontstaan van Gidas’
Toen op 6 september 1975 de gemeentelijke sporthal te Gits officieel werd geopend waren er enkele
inwoners hard aan het denken over hoe die sporthal op een degelijke en nuttige manier zou kunnen
gebruikt worden. De sportdiscipline bleek geen probleem te zijn. Volleybal voor dames !
Startnemers waren Frans en Roland Maes en Charles Plovier, de voorzitter was Marie-France
Lagaisse, de secretaresse was Kristien Vanhaverbeke en Linda Declercq.
In dat eerste jaar telde de club ongeveer vijftien dames. Er werd gewoon getraind zonder deelname
aan de competitie. De ene dame speelde al wat beter dan de andere, maar het was ontspannend en
er werd veel gelachen. De trainingen waren onder leiding van Mieke Delange, een speelster van
Kortemark.
De dames waren zo enthousiast dat ze een stapje verder wilden gaan en in competitie wilden
aantreden.
Op 21/05/1976 werd Gidas officieel aangesloten bij de V.I.V., de Vlaamse Interprovinciale Volleybond
onder het nummer 1510. Van dan af ging het zeer snel vooruit.
Seizoen 1976-1977
De speelsters raakten alsmaar enthousiaster. Om meer techniek en inzicht te verwerven en vooral
om vooruitgang te boeken werd een ervaren trainer gezocht voor hun eerste competitiejaar in derde
provinciale. Eerder toevallig werd Herman Missinne aangesproken. Hij speelde toen nog bij Gitsiko
en werd meteen de eerste trainer bij Gidas. De trainingen werden gestart in juli. Voor niemand werd
het gemakkelijk : de trainer had het moeilijk omdat hij nog geen ervaring had als trainer en dan
moest ook de fysieke conditie op peil worden gebracht met liefst nog gevarieerde baloefeningen.
Ook voor de speelsters bleek het niet altijd even gemakkelijk omdat de spelreglementen niet
algemeen gekend waren en bijna niemand had ooit in competitie gespeeld. In dit eerste jaar werd er
veel leergeld betaald en de werden de meeste wedstrijden in competitie verloren. Maar er werd
vooruitgang geboekt op speltechnisch gebied en er werd met plezier gespeeld. En dit is toch ook
belangrijk! En zo geschiedde het eerste competitiejaar van Gidas Gits.

Seizoen 2013-2014
Momenteel telt Gidas ongeveer 100 leden, waarvan ruim 70 ingeschreven als spelend lid van de club.
Aan het hoofd van de club staat Rita Debrabandere die ongeveer 3 jaar voorzitter is en daarvoor
ongeveer 14 jaar secretaris. Pieter Bakelandt is huidig secretaris.
De club heeft momenteel naast een damesploeg nog 5 jeugdploegen in competitie.
De eerste ploeg speelt in tweede provinciale en staat momenteel op een 8ste plaats. De trainer/coach
is Brecht Cattry.

De jeugdploegen bestaan uit :


U17 : scholieren provinciaal met als trainer/coach : Tine Verhaeghe en Johan Dekeyzer



U15 : kadetten regionaal met als trainsters : Lore Schaut en Elise Haest



U13 : miniemen regionaal B met als trainer/coach : Annelies Vanderbeke



U 13 : miniemen regionaal C met als trainer/coach : Annelies Vanderbeke




Sportline 2.0 met als trainsters Tine Verhaeghe, Nancy Labaere en Celine Baert.
Sportline 2.B met als trainster Celine Baert

Enkele vragen aan de voorzitter :
Wat is de visie van de club en vanaf welke leeftijd kunnen ze bij jullie terecht?
-

Vanaf het eerste leerjaar zijn de meisjes welkom.
Onze visie is om meisjes uit de eigen streek met plezier te laten volleyballen.

Wat is de verhouding tussen eigen jeugdspeelsters/speelsters in seniorenploegen?
-

Ongeveer ¾ van de meisjes komen uit onze eigen jeugdopleiding. (8 speelsters)

Welke activiteiten organiseren jullie om de clubkas te spijzen?

-

We hebben veel activiteiten : onze jaarlijkse kaarting / kaasverkoop / streekbierenbar / quiz
/ halloweenparty / fuif …

Hoe recruteren jullie nieuwe speelsters?
-

Via de vriendjesdag / folder in de lagere school

Wat zijn de ambities van de club?
-

Graag in 2de provinciale blijven.

Wat is de grote droom van de voorzitter en secretaris?
-

Graag binnen 2 à 3 jaar kampioen spelen en promoveren naar 1ste provinciale!

Volgend jaar viert Gidas Gits alvast haar 40ste verjaardag !!

(Marina Vanclooster)

-

