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De twee levens van Vlamvo Vlamertinge
Vlamvo Vlamertinge kent een heel rijke geschiedenis. In de lente van 2018 viert de club zijn gouden
jubileum en het is momenteel aan zijn vijftigste seizoen toe. Huidig voorzitter Henri Mahieu hanteert
al 29 jaar de voorzittershamer en doorzwom met zijn volleybalclub al heel wat watertjes.
Met vallen en opstaan.........
Vlamvo Vlamertinge stond altijd al model voor het damesvolleybal in de provincie. De eerste
trainingen hadden plaats op de speelplaats van het dorpsschooltje van Vlamertinge. Daar werden
ook de eerste wedstrijden gespeeld. Maar al voor het tweede seizoen werd er daar een sporthal
gebouwd en dat is nog altijd de thuisbasis van Vlamvo. Het groepje vriendinnen groeide aan en
geleidelijk aan doorliep Vlamvo alle categorieën om uiteindelijk in ereklasse te belanden. De
wedstrijden tegen Hermes Oostende waren telkens evenveel publiekstrekkers. Een Ingrid Delva,
Hilde Debouck en andere Bernice Vermote waren namen die toen klonken toen als een klok. In 1990
eindigde Vlamvo Vlamertinge nog op een vierde plaats in ereklasse. Maar het moest
noodgedwongen een stap terugzetten.
“Eind de jaren tachtig werd ik voorzitter”, herinnert Henri zich nog goed. “Het was niet evident om
speelsters aan te trekkken naar deze uithoek. De club bleef wel bestaan en wij beseften dat er een
betere clubstructuur moest uitgebouwd worden waarbij de jeugd centraal stond. Die speelsters
kregen een goede opleiding en Vlamvo keerde in het seizoen 2004-2005 op het hoogste seizoen
terug. Dat wij dit konden bereiken met uitsluitend eigen opgeleide jeugdspeelsters uit deze regio
maakte ons terecht fier. Wij konden dat statuut van ereklasser evenwel weer niet aanhouden. In
2006-2007 finishten wij uiteindelijk op de 6de plaats. Maar omdat wij niet voldoende speelsters
meer hadden voor het volgende seizoen werd de stekker weer uitgetrokken. De tweede ploeg die in
eerste provinciale uitkwam promoveerde naar tweede divisie zodat de club verder kon op divisieniveau. Met succes en twee promoties op rij. Dat leidde enkele seizoenen in 1ste nationale in. Enkele
seizoenen geleden werd door het bestuur beslist om te verzaken aan dat nationaal volleybal en de
volle aandacht weer op de provinciale competitie en de eigen jeugdploegen te richten.”
…... en weer doorgaan.
“Dat doorgaan moet dus gebeuren met eigen opgeleide speelsters”, zegt de voorzitter resoluut.
“Ereklasse en nationale dat is niet meer voor ons weggelegd. Maar wij willen toch weer een
divisieploeg in lijn brengen. Wij hebben een stevige volleybalpiramide met onderaan de
bewegingsschool en aansluitend de volleybalschool. Wij nemen met diverse ploegjes deel aan de
Volleytoer zowel 2.0 als 2.B. Er treedt één ploeg U11 provinciaal aan, bij de U13 komt er één ploeg
uit in de provinciale competitie er er spelen er twee regionaal, bij de U15 spelen er twee ploegen
provinciaal en één regionaal en in de competitie U17 speelt er een ploeg provinciaal en een ploeg
regionaal. Daarnaast zijn er drie senioresploegen. Vlamvo C treedt aan in 4de prov. A, Vlamvo B

promoveerde van 4de naar 3de provinciale A en Vlamvo A werd het jongste seizoen vice-kampioen in
de hoogste damesreeks. In de VVB-eindronde voor de promotie werden wij vierde. In de lopende
competitie verloren wij in drie wedstrijden nog niet en lieten ook geen tegenset optekenen. Het is
eigenlijk alleen in deze ploeg eerste provinciale dat er speelsters leeftijd seniores actief zijn. De
andere senioresploegen worden bevolkt door jeugdspeelsters.”
De garantie voor volgende succesvolle volleybaljaren ligt dus vervat in die jeugdwerking.
“Verleden jaar telden wij twee bekerwinnaars en om de lat voor de jeugdspeelsters hoger te leggen
nemen wij met enkele ploegen ook deel aan de Champions League van Volley Vlaanderen. Voor de
betere elementen zijn dat alvast heel leerrijke tussendoortjes.
Maar daarvoor is er een pak volk nodig”, gaat de voorzitter verder. “Oud-speelster Els Logie die ook
nog senioresploegen begeleidde, coördineert die jeugdwerking en stuurt de jeugdtrainers bij, houdt
hen op dezelfde lijn. Het is evenwel niet gemakkelijk voldoende jeugdtrainers te vinden. Wij prijzen
ons dan ook gelukkig dat enkele oud-speelsters zich eveneens engageren in de begeleiding van die
jeugdploegen. Daarnaast zijn er de diverse ploegbegeleiders die heel enthousiast meewerken. Ik kan
gelukkig rekenen op een hardwerkend bestuur en daarnaast nog een aantal mensen voor de logistiek
en ook vrijwillige medewerkers als het er op aankomt fondsenwervende activiteiten te organiseren.”
Die acties zijn dan noodzakelijk om alles financieel rond te krijgen.
“Wij tellen momenteel zowat honderdveertig jeugdspeelsters, met de seniores erbij zal dat 160
speelsters zijn. Om dat financieel haalbaar te houden kunnen wij rekenen op de Vlamertingse
middenstand. Een grote sponsor hebben wij niet. En daarnaast organiseren wij in het begin van het
seizoen een 'kip aan 't spit' en seizoensafsluitend een barbecue. In de eindejaarsperiode zorgt het
recreatieve tornooi dat wij elk jaar organiseren voor een andere financiële injectie. En zo kunnen wij
het al vijftig jaar bolwerken”, rondt voorzitter Henri Mahieu af.
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De start van Vlamvo in 1968-1969

1989-1990 : EREKLASSE : 4de PLAATS

2017-2018 : Vlamvo A 1ste provinciale

2017-2018 : Vlamvo B

3de provinciale

2017-2018 : Vlamvo C

4de provinciale

2017-2018 : U17 meisjes provinciaal

2017-2018 : U15 meisjes provinciaal

2017-2018 : U11 meisjes provinciaal

2017-2018 : 2.b meisjes

