Ploeg in de kijker

VT Optima Lendelede, ploeg in
de kijker
Volleybalteam Optima Lendelede is in enkele decennia uitgegroeid tot één van de grootste
West-Vlaamse volleybalclubs met 6 seniorsploegen in competitie, 200 leden en 80
medewerkers.VT Optima Lendelede staat voor groei, ambitie en een gedrevenheid om
mensen samen te brengen rond de volleybalsport. De voorbije jaren haalden de
Lendeleedse teams dan ook diverse titels en promoties en promoveert de eerste herenploeg
volgend jaar naar de Liga B. Volleybalteam Optima Lendelede heeft ook een uitgebreide
jeugdwerking met zowel jongens- als meisjesploegen en die spelen in zo goed als alle
leeftijdscategorieën.
Foto van de eerste herenploeg die dit seizoen doorstootte naar de Liga

Staand vlnr Jan Verhelst,Tim Maenhout, Kristof Vroman, Thomas Overbergh, Ruben Vandenbulcke,Ruben
Vander Oegstraete. Zittend vlnr Philippe Varrasse,Bert Meuwissen, Benjamin Mulier, Jelle Nagels, Bart
Coolman, Grégoire Bourgeois

”Voor onze heren begon het allemaal in 1982 .Onder impuls van mezelf en Jean-Pierre
Messely besloten enkele volleybalspelers uit Lendelede om met een eigen herenploeg te
beginnen in derde provinciale. Mede dankzij, en onder het voorzitterschap van Patrick Delva
kon de ploeg het hoofd boven water houden. Lendelede bleef met wisselend succes
schommelen tussen derde en tweede provinciale”, opent Paul Vanlerberghe, die bij VT
Optima Lendelede verantwoordelijke is voor pers en communicatie. “De grote ommekeer
kwam toen huidig manager Wim Degezelle en huidig financieel manager Bart Vlieghe hun
schoenen aan de haak hingen en het bestuur kwamen versterken. Hun gedrevenheid en hun
visie zorgde voor een boost in het bestuur en er werd ook gestart met een damesploeg en
een tweede herenploeg. Lendelede was klaar om een stap hogerop te zetten. Het
aantrekken van succestrainer Bernard Vermeulen zorgde voor een sportieve ommekeer.
Lendelede promoveerde in no time van tweede provinciale naar eerste divisie en werd een
ploeg met een zeer goede naam in de regio. Enkele jaren terug slaagde het versterkte
bestuur, onder leiding van voorzitter Carlos Debyser, erin om twee eigen jeugdproducten
terughalen naar Lendelede, eerst Kristof Vroman, nu hoofd van de sportieve cel, en even
later Ruben Vander Ougstraete. Met Walter Engelen als trainer werd Lendelede een
gevestigde waarde in eerste nationale en dit jaar stootte de eerste herenploeg onder leiding
van Philippe Varrasse door naar de Liga B en speelde de tweede herenploeg zich in de
kijker door de bekerfinale te winnen tegen Doskom Moorslede. In 2004 werd de derde
herenploeg boven de doopvont gehouden en die ploeg speelt nu in tweede provinciale. VT
Optima Lendelede blijft maar groeien”, getuigt een tevreden Vanlerberghe.
Foto van de huidige damesploeg in tweede divisie:

Rechtstaand vlnr Didier Bourgeois, Lore Vantieghem,Fien Maes, Annelike Dedeurwaerder, An-Sofie Den Turcq,
Jonna Vandenblucke,Lieselot Dekwae zittend vlnr July Decarne,Isabel Meheus,Sofie Desmet,Bieke Sinnesael,
Jikke Demets, Céline Vandenbroucke. Ontbreken op de foto: Ine Sinnesael en Stéfanie Laridon.

“In 1999 startte het Lendeleedse team ook met een damesploeg. De successen stapelde
zich op en deze gemotiveerde ploeg stootte direct door naar eerste provinciale en bleef daar
tot in 2009. Onder impuls van Didier Bourgeois kon dit team verleden seizoen doorstoten
naar divisie en behaalde dit jaar de bekerfinale en een derde plaats in de reguliere
competitie. Vanuit de bloeiende jeugdwerking werd in de loop der jaren een tweede en zelfs
een derde damesploeg uit de grond gestampt. Ook hier wordt VT Optima Lendelede op de
volleybalkaart gezet”

Carlos Debyser( vz.), Bart Vlieghe,Johan Braekeveldt, Wim Degezelle,Gerdi van Ryssel,Lore Beernaert
Kristof Vroman,Nele Verbeke(secr.),Niels Delaere, Ann Vanlerberghe,David Buyse,Nadine Dedeurwaerder,
Paul vanlerberghe,Krist Viaene, Alex Parmentier

“Bij Lendelede is er géén éénmansbestuur maar een hard werkende bestuursploeg van 13
dames en heren die zich elk op hun eigen manier inzetten voor het team. Met de hulp van
gedreven medewerkers als Nico Vermeersch ( scouting), Dominique Devriese (kine) en
duivels doet ’t al Luck Demets en Lena Debergh, wordt zowel op sportief en organisatorisch
vlak gescoord. De unieke structuur van dit bloeiende volleybalteam zorgt voor de nodige
continuïteit. De sponsors van Optima Lendelede worden zoveel mogelijk bij de werking van
de club betrokken en voelen zich méér dan gewoon maar een sponsor. Ook wordt gezorgd
dat er een daadwerkelijke return is naar hen toe door de combinatie van volleybalsport en
grote muziekevenementen (optredens van o.a. Nathalia, Dana Winner, Rob De Nijs,
Clouseau, de Kreuners, het Schlagerfestival, Frans Bauer) waar zij hun klanten kunnen
uitnodigen. Het sponsorbestand groeit jaar na jaar en niettegenstaande de geweldige groei
van de laatste jaren en de crisis slaagt de club erin om te overleven op heden.”
“Lendelede is een ploeg in volle evolutie en met veel ambitie. Het spreekt vanzelf dat de
eerste herenploeg het grootste deel van het budget opslorpt. Deze ploeg wordt meer en
meer een uithangbord naar nieuwe sponsors toe. Het bestuur blijft ambitieus en hoopt om
een gevestigde waarde te worden in de liga B. Algemeen manager Wim Degezelle zal er
zeker in slagen om een heel competitieve ploeg tussen de lijnen te brengen. Met de bouw
van de nieuwe sporthal in Lendelede komen hopelijk nieuwe opportuniteiten naar sponsoring
toe. Het is aan de financiële cel, onder leiding van Jo Viaene, om de uitdaging aan te gaan
en te gaan zoeken naar middelen om eventueel mettertijd de stap te zetten naar ereklasse.

De tweede herenploeg baart wat meer zorgen. Doordat gevestigde waarden als Bart
Lammertijn en Matthieu Suetens op het eind van dit seizoen stoppen, zullen daar zeker nog
enkele capabele spelers moeten bijkomen. Maar het blijkt erg moeilijk om jonge talentvolle
spelers warm te maken om in deze satellietploeg aan te treden. De eerste damesploeg van
Optima, tweede divisie, zal volgend jaar versterkt worden met enkele zeer goede speelsters
die het mooie weer maakten in eerstedivisieploeg Giks Waregem. Daar leeft een gezonde
ambitie om binnen de drie jaar door te stoten naar eerste divisie. De derde herenploeg en de
twee andere damesploegen zijn kweekvijvers voor jong talent en zorgen voor de lokale
Lendeleedse inbreng. Samen met alle bestuursleden, medewerkers en divisiespelers en
speelsters zijn zij er fier op om tot de grote volleybalfamilie te horen die de club uit Lendelede
geworden is”, eindigt Paul Vanlerberghe zijn prachtig en indrukwekkend relaas.
Foto van de ploeg die eind de jaren negentig doorstootte naar divisie

Staand : Marc Parrein, Marino Van Spranghe, Wim Vanneste,Bart Lammertijn, Filip Vanlerberghe, Patrick
Surmont , Bernard Vermeulen, Kristof Moeyaert. Zittend vlnr Bert Surmont, Krist Viaene,Steve Melsens, Jan
Pattyn, Kine Pieter Rosseel

