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W 2017 HYACINTEN HEUVELLAND
De jongste tien jaar is damesvolleybalploeg Hyacinten Heuvelland, niettegenstaande de club aanligt
tegen de Franse Schreve wat dan een nadeel is wat recrutering betreft, uitgegroeid tot een uit de
kluiten gewassen volleybalclub. Dit seizoen komt Heuvelland uit met twee senioresploegen en
zeven jeugdploegen. Een hoogconjunctuur met ook kwalitatieve uitstraling want een viertal
jeugdspeelsters horen bij de provinciale selectie in twee leeftijdscategorieën.
Hyacinten Heuvelland werd zowat dertig jaar geleden opgericht. Maar om te weten hoe dat precies
er kwam moet secretaris Nadine Cottreel ons verwijzen naar Lydie Josson, tot voor enkele jaren nog
bestuurslid en secretaris, kortom duivel-doet-al bij Heuvelland.
“Mijn man was voorzitter van de mannenploeg Avanti Loker”, begint Lydie het damesverhaal van
Heuvelland. “Er was vraag van enkele meisjes om ook dames te laten volleyballen. Niet direct in
competitie maar eerder recreatief. De mannen hielden het evenwel liever exclusief voor de heren
van de schepping en zagen de integratie van vrouwen niet echt zitten. Dan moet je maar met een
aparte damesploeg beginnen stelde het bestuur toen. En mijn man keek in mijn richting om initiatief
te nemen. Ik zocht enkele bestuursleden bijeen, er volgden speelsters en de club was geboren.”
Die kreeg de naam Hyacinten mee. Verwijst die naar de dieppaarse kleur van de boshyacinten die
kenmerkend zijn voor de Kemmelbult? “Klopt, wij zochten een naam voor de club en ik weet niet
meer precies wie die naam voorstelde maar aangezien wij geen beter alternatief vonden werd het
dan de Hyacinten Heuvelland. Met dan een toeristische link naar de West-Vlaamse heuvels.”
In de beginjaren werd er net als de heren buiten gespeeld in Loker. “Later werd naar Kemmel
getrokken waar in het cultuurzaaltje De Gaper precies plaats genoeg was om een volleybalveld uit
te tekenen. Maar ook niet meer want de toeschouwers moesten vanuit het aanliggende cafetaria de
wedstrijd volgen. Die accommodatie stootte op nogal wat verzet van onze tegenstanders die niet
gewend waren aan die enge ruimte. Wij vonden er ons wel goed thuis, andere mogelijkheden waren
er overigens niet in Heuvelland. Maar elk jaar opnieuw moesten wij bij het West-Vlaams
Volleybalverbond een uitzonderlijke toelating vragen om er onze competitiewedstrijden te mogen
spelen. En dat duurde tot de gemeente, dat zal bijna vijfentwintig jaar geleden zijn, de sporthal
bouwde in Wijtschate en wij in De Croonaert in de Vierstraat onze thuishaven vonden. Meteen
kreeg de werking ook een boost.”
Gedegen jeugdwerking
“Bijna tien jaar geleden sloeg het volleybal ook aan bij de jeugd van Heuvelland en werd er een
gedegen jeugdwerking opgezet te beginnen met de volleyspeeltuin. Elk jaar nodigden wij de
kinderen van de basisscholen van Heuvelalnd via een flyer uit naar het volleybal te komen.

Aanvankelijk zonder veel succes. Maar een bepaald jaar viel dat wél uitzonderlijk mee. En meteen
ging de bal letterlijk en figuurlijk aan het rollen”, vult huidig secretaris Nadine Cottreel aan. Zij
kwam precies door die jeugdwerking mee in het bestuur. ”Mijn dochter Sylvie vond dat volleybal
samen met enkele vriendinnen een boeiende sportieve vrijetijdsbesteding, als ouder ga je al eens
kijken naar wat uw kinderen er doen en hoe zij het stellen daarin. Die interesse werd opgemerkt
door bestuursleden die mij aanspraken mee te werken aan dat project. En voor je het weet neem je
verantwoordelijkheid op. Mijn dochter maakt nog altijd deel uit van de tweedeprovincialer. Ik werd
ook voorzitter en neem nu het secretariaat waar.”
Het bestuur is momenteel verder samengesteld uit voorzitter Frank Gillebert,
jeugdverantwoordelijke Lies Boussery, verantwoordelijke voor de extrasportieve activiteiten Ann
Messely, Bert Masschaelde is kalenderverantwoordelijke en Sarina Lampaert is adviserend
bestuurslid. Maar er is ook een sportieve cel actief die voorgezeten wordt door Bert Masschaele,
trainer Dries Sergier is verantwoordelijke van de sportieve werking bij de seniores, Daisy Bril
tekent verantwoordelijk voor de jeugdwerking in samenspraak met de divers trainers, Tinne De
Smet die speelster is in de eerste ploeg is intern adviseur en Bevo-trainer Kris Supply kan
geraadpleegd worden als extern adviseur.
Naast de senioresploeg in 2de provinciale A die zo goed als het behoud heeft verzekerd want telt
vijf bonuspunten op de voorlaatste geklasseerde met maar twee wedstrijden meer te spelen staat
Heuvelland B in 4de provinciale B op de vijfde stek. Er wordt verder aangetreden met de U15
zowel provinciaal als met een ploeg regionaal, bij de U13 met twee ploegen regionaal. Daarbij
spelen ook jongens want er kwam nu vanuit de jongens van Heuvelland een vraag naar volleybal.
En het bestuur ging er wel op in. In de beker werd er ingeschreven met een ploeg jongens U13. Er
neemt ook nog een ploeg deel aan de Volley Toer 2.B en twee ploegen in 2.0. Daarnaast is er de
volleyspeeltuin vanaf het eerste leerjaar waarvoor geregeld intern een tornooi georganiseerd wordt.
Hoogtepunten
“De diverse promoties vanuit 4de provinciale tot in 2de provinciale waren uiteraard evenveel
hoogtepunten”, blikt de secretaris terug op de sportieve beleving. “Met als absoluut hoogtepunt
twee seizoenen geleden de bekercompetie waarin wij als derdeprovincialer enkele
tweedeprovincialers konden elimineren en doorstootten naar de kwartfinale. De ambiance was toen
heel groot.”
Het is vooral de ambitie van sportieve cel en bestuur om de eigen opgeleide speelsters te laten
doorstromen naar de senioresploegen. “Wij liggen aangeleund tegen de grens en als wij uitkijken
naar versterking horen wij altijd maar dat Heuvelland toch zover ligt. Het is dus moeilijk iemand
warm te maken naar Heuvelland te komen. Zwaar tillen wij daar evenwel niet aan, want we willen
vooral met eigen speelsters zo hoog mogelijk aantreden.”
Als penningmeester moet Nadine ook zorgen de eindjes financieel aan elkaar te knopen. “Zoals bij
andere ploegen het geval zal zijn halen wij de financies uit de lidgelden en sponsoring al wordt dat
laatste er zeker rniet gemakkelijker op. Maar ook uit diverse acties. Zoals een eetfestijn,
pannenkoekenverkoop, op de rommelmarkt in Kemmel in september houden wij een
gelegenheidacafé open. En wij hebben ook een kaasverkoop die in april georganiseerd wordt.
Daarnaast baten wij ook zelf het cafetaria uit van de sporthal. En daarvoor krijgen wij bij
jeugdwedstijden de hulp van ouders van jeugdspeelsters. Met dit amalgaam kunnen wij het
clubleven voor onze Heuvellandse jeugd mogelijk houden.”
Rik Bekaert
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