
 1 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Westvolley: tijdschrift van KWVBV vzw. 
Koninklijk  West-Vlaams Volleybalverbond 

 

Hoofd- en eindredactie / lay-out: 
Soete Eric 

Capucienenstraat 134             8900 Ieper 
 GSM:0476/42 50 90 
e-mail: eric@kwvbv 

 
 
URL KWVBV      http://www.kwvbv.be 
Wijzigingen : via secretariaat 
overname teksten: enkel na toestemming redactie 
V.U. Eric Soete, Capucienenstraat 134, 8900 Ieper 

 

 

 

 

 



 2 

 

 

 

 

 

 

 

INHOUDSOPGAVE 

Blz 3  verslag raad van bestuur 

Blz     9  homologatie 

Blz   13  commissie statutenen reglementen 

Blz   15  scheidsrechterscommissie 

Blz   16  commissie promotie & media 

Blz   18  jeugdcommissie    

Blz   22  ploeg in de kijker 



 3 

 

 

  

SECRETARIAAT 
ERIC SOETE              
  
 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

RAAD VAN BESTUUR 
28 september 2017  19U00    Au Damier Roeselare 
       
1. Aanwezig:   Peter Van Speybroeck - Eric Soete - Eddy Degrave – Viv Roelens - Norbert    

Verlinde – Frans Beuselinck – Filip Rossel 
Verontschuldigd:  Johan Van Riet 

  
2. Goedkeuren verslagen 

a. Dagelijks Bestuur 22/9/2017 
i. goedgekeurd 

b. Raad van Bestuur van 31/8/2017 
i. goedgekeurd 

c. Verslag commissie Promotie en media van 31/8/2017 
i. goedgekeurd 

d. Verslag van PSC van 24/8/2017 
i. Goedgekeurd 

 
3. VVB 

a. Kurt Mariën is verkozen tot verantwoordelijke arbitrage VVB 
b. Luc Budenaers is verkozen tot competitieleider 
c. Homologatie 

i. Ruvo Ruddervoorde heeft voor 1 jaar een uitzondering gekregen voor het spelen van 
hun wedstrijden (divisie) op een ander terrein 

d. Kandidaturen 
i. tegen 15/11 dienen de kandidaturen voor de organisaties Volley Vlaanderen binnen 

te zijn 
 

4. Amabeach 
a. Er werd gevraagd aan Rony Raes om als interim-voorzitter te functioneren tot aan de 

volgende verkiezing 
b. Er werden reeds enkele punten opgemaakt naar volgend seizoen toe 

i. er zal voor de jeugd een aparte training worden gegeven (in diverse delen van de 
provincie) in samenwerking met de VVB 

ii. het interprovinciaal kampioenschap zal niet meer georganiseerd worden 
iii. het inschrijvingsgeld zal naar 25 euro worden gebracht 
iv. er zullen enkel nog prijzen zijn voor de finalisten 
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v. de coördinatie met de gemeenten beter afstemmen en de feedback vlugger 
doorgeven 

vi. singlets zullen niet meer worden aangemaakt 
a) de stock zal worden gegeven aan de ploegen die voor 3 wedstrijden 

inschrijven (tot uitputting van de stock) 
vii. enkele affiches opmaken  

viii. tegen eind februari, in de mate van het mogelijke, de kalender af hebben    
ix. er zal een overleg plaats hebben met Spetter vzw                                                                                    

  
5. Deontologische code 

a. Peter Van Speybroeck zal met zijn commissie een ontwerp maken naar de nieuwe wetgeving 
inzake privacy 

i. alle e-mails dienen in BCC te worden verstuurd 
ii. er zal een deontologische code worden opgemaakt naar de bestuursleden toe voor 

het gebruik van hun persoonlijke gegevens 
 

6. Uitnodigingen 
a. Nihil 

 
7. Briefwisseling 

a. Problemen GSM gebruik in de sportzalen 
i. er zal een aanbeveling worden opgemaakt naar de clubs toe 

b. Er werd een scheidsrechter verslag opgemaakt 
i. Frans Beuselinck geeft een kort overzicht 

c. Schrijven Doskom Moorslede (Alain Winne) 
i. besproken 

ii. de kalender blijft maar na januari zal een andere formule worden toegepast bij de U 
15 jongens 

 
8. Allerlei 

a. Onder-Voorzitter 
i. commissievergadering op 6 oktober 

b. Jeugdcommissie 
i. overlopen verslag vergadering Volley Vlaanderen 

ii. Ipjot Roeselare 
a) enkele negatieve puntjes besproken en nota genomen naar de toekomst 

c. Competitie 
i. opmerkelijk feit dat de interesse van de dagbladpers voor het volleybal, vooral voor 

provinciaal, heel miniem is 
ii. voorstel om met de pers een gesprek te organiseren hieromtrent 

d. Financieel bestuurder 
i. volgende week subsidiedossier opmaken voor Volley Vlaanderen 

e. Promotie en media 
i. factuur voor DAS-beurs opgemaakt en verstuurd 

ii. 37 clubs ingeschreven voor de vriendjesdag 
iii. vraag om een rolkrant op de website te plaatsen  

 
EVENEMENTEN: 
 Raad van bestuur 26/10/2017 
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 Raad van bestuur 23/11/2017 
  ½ Finales beker dames 3/3/2018 
  ½ Finales beker heren 4/3/2018 
  Jeugdbekerfinale 31/3/2018 
  Bekerfinales 2/4/2018 
  Jeugdeindronden 28/4/2018 
  Kampioenenviering 11/5/2018 
  
       
   

 
  

Eric Soete         Johan Van Riet 
        Verslag         Voorzitter KWVBV  
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26 oktober 2017  19U00    Au Damier Roeselare 
       

1. Aanwezig: Johan Van Riet – Peter Van Speybroeck – Eric Soete – Eddy Degrave – Viv Roelens    
                    – Filip Rossel – Norbert Verlinde – Frans Beuselinck 
 

2. Openen aanbestedingen 
2.1.  ½ finales dames 3/3/2018   VT Kortrijk   1108 € 

PACKO ZEDELGEM  1251,69 € 
2.2. ½ finales heren 4/3/2018   Packo Zedelgem  1269 € 

Rembert Torhout  1355,43 € 
VKt TORHOUT   1552 € 

2.3. Jeugdbekerfinales 31/3/2018   Packo Zedelgem  2369,69 € 
KNACK ROESELARE  3210 € 

2.4. Finales seniores 2/4/2018   Rembert Torhout  7777,77€ 
      Knack Roeselare  8616 € 
      VOLLEY DE HAAN  8725 €  

2.5. Jeugdkampioenen  28/4/2018   Tievolley Tielt   1020 € 
KNACK ROESELARE  1060 € 
 

3. Goedkeuring verslagen 
3.1. Raad van Bestuur van 28/9/2017 

3.1.1. goedgekeurd 
3.2. Commissie Statuten en Reglementen van 6/10/2017 

3.2.1. goedgekeurd 
3.3. Jeugdcommissie van 15/10/2017 

3.3.1. Goedgekeurd 
 

4. V.V.B. 
4.1. Er zijn nieuwe statuten in opmaak 
4.2. Peter Van Speybroeck zal worden voorgedragen als 2de beheerder in de V.V.B. 
4.3. Algemene vergadering op 24/11/2017 

4.3.1. aanwezig: Johan Van Riet – Peter Van Speybroeck – Norbert Verlinde  
4.4. Julien Van Brussel neemt ontslag als nationale competitieleider 

 
5. Beach 

5.1. Spetter vzw is bereid om samen te werken 
5.2. De samenwerking dient nog verder te worden besproken en op papier worden gezet 
5.3. Rony Raes zal als a.i. voorzitter zetelen 

 
6. Privacywetgeving 

6.1. Afwachten op beslissingen van hogerhand 
 

7.  Zomerstage 
7.1. Overlopen van de financiële toestand 

 
8. Ereleden 

8.1. Voorstel afwachten van de beslissingen in de V.V.B. 
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9. Verkeerd ingevuld blad 
9.1. 12 veldspelers en 1 libero ingevuld op wedstrijdblad. Wat dient hiermee te gebeuren? 
9.2. Wachten op het wedstrijdblad 

 
10. Homologatie 

10.1. Bericht op de website plaatsen waarbij de clubs de mogelijk hebben om een 
gemotiveerde uitzondering op de homologatie te vragen 

10.2. Zaak Kortemark besproken 
10.2.1. Eric Soete zal ter plaatse de situatie bekijken 

 
11. Algemene vergadering 

11.1. Bekijken wanneer de boekhouding klaar kan zijn om een datum te bepalen 
 

12. Schrijven Dennis Van Kemmel 
12.1. Besproken 

 
13. Schrijven Hilde Blomme  

13.1. Besproken 
 

14. Schrijven Geert Claeys 
14.1. Besproken 

 
15. Uitnodigingen 

15.1. Geen 
 

16. Briefwisseling 
16.1. Email Frans Gevaert 

16.1.1. Besproken 
 

17. Allerlei 
17.1. Voorzitter 

17.1.1. Vanaf volgend seizoen worden de boetes van de scheidsrechters aangerekend aan de 
scheidsrechters persoonlijk 

17.1.2. Provinciaal dient een regeling te worden uitgewerkt om de boetes te innen 
 

17.2. Onder Voorzitter 
17.2.1. Op 12 januari vergadering met de federale scheidsrechters 

 
17.3. Secretaris 

17.3.1. Documenten zijn opgemaakt om te verschijnen in het staatsblad 
17.3.2. Kruispuntbank aanpassen 

17.4. Scheidsrechterscommissie 
17.4.1. 4 scheidsrechters hebben het korps verlaten 

 
17.5. Jeugdcommissie 

17.5.1. Jeugdapotheose op 22 april 2018 
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17.6. Financieel Beheerder 
17.6.1. Alle recreatieve ploegen hebben betaald 
17.6.2. Vergoeding DAS-beurs ontvangen 
17.6.3. Facturen voor V.V.B. opgemaakt 
17.6.4. Deelname aan VIS-project = 150 euro 
17.6.5. Vraag naar stempel 

 
17.7. Commissie Promotie en Media 

17.7.1. Mogelijkheid bekijken op rolband op de website te plaatsen 
 

18. Volgende vergadering 
18.1. 23 november 2017 

 
 

TO DO:  
A. Voorstellen maken naar volgend seizoen voor referendum of …..  

 
EVENEMENTEN: 
 Raad van bestuur 23/11/2017 
 Bekertrekking in Zedelgem 8/12/2017 
 Raad van bestuur 22/12/2017 

  ½ Finales beker dames in Zedelgem 3/3/2018 
  ½ Finales beker heren in Torhout 4/3/2018 
  Jeugdbekerfinale in Roeselare 31/3/2018 
  Bekerfinales in De Haan 2/4/2018 
  Apotheose 22/4/2018 
  Jeugdeindronden in Roeselare 28/4/2018 
  Kampioenenviering 11/5/2018 
  VVB eindronden in Roeselare 12 en 13/5/2018  
 

 
  

Eric Soete         Johan Van Riet 
Verslag         Voorzitter KWVBV  
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HOMOLOGATIE 
RICHTLIJNEN 
Alle vragen voor inlichtingen voor de provinciale competitie en voor ploegen in divisie dienen te worden gericht 
aan de provinciale homologatieverantwoordelijke 
 
Alle vragen voor nationaal en hoger spelende ploegen dienen te worden gericht aan de nationale 
homologatieverantwoordelijke en naar de provinciale verantwoordelijke. 
 
* Wanneer er in een zaal werken worden uitgevoerd aan vloer, accommodatie of verlichting dienen die 
steeds medegedeeld te worden. 
* Elke verandering aan de zaal MOET worden gemeld op straffe van boete. 
* Wanneer er werken voorzien worden in de zaal aan de vloer is het steeds raadzaam dit te melden en 
inlichtingen te vragen vooraleer de werken starten. 
 

 
1.1 UITWIJKEN NAAR EEN ANDERE ZAAL OM ORGANISATORISCHE REDEN 

Indien een ploeg om gegronde redenen genoodzaakt is om voor een wedstrijd uit te wijken naar een 
andere zaal, dan zal zij verplicht zijn om de verantwoordelijke ontmoetingen hiervan op de hoogte te 
brengen. (aanvraag wedstrijdwijziging). 
 
De verantwoordelijke ontmoetingen zal aan de verantwoordelijke homologatie vragen of de opgegeven 
zaal en de terreinen voldoen aan de normen voorzien voor deze reeks. 

 
 

1.2 UITWIJKEN NAAR EEN ANDER TERREIN DOOR ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN 
Spelen op een ander terrein is enkel toegelaten in volgende uitzonderlijke omstandigheden: 
a. Met onvoorziene omstandigheden worden situaties bedoeld als volgende voorwaarden voldoen: 

-Onvoorspelbare situaties tijdens of voor de wedstrijd. 
-Situatie niet oplosbaar is binnen de voorziene termijn van het competitiereglement. (1 uur) 
-Eigen aan de zaal zijn en het spelen onmogelijk maken op het voorziene terrein. 
-Buiten de goodwill en de onmacht van de organisator valt. 
-Indien het probleem zich voordoet onmiddellijk voor of tijdens de wedstrijd. 

b. De scheidsrechter(s) dient(dienen) te oordelen of op het uitwijkveld kan gespeeld worden onder 
dezelfde of betere omstandigheden dan op het voorziene terrein. (zie homologatieformulier) 

c. Het uitwijkterrein zich in dezelfde zaal (gebouw) als het normaal gebruikte hoofdterrein bevindt. 
d. Het spelen op een uitwijkterrein is niet van toepassing voor de reeksen Euro Millions Volley League 

en Liga A Dames. 
e. De scheidsrechter maakt een vermelding op het wedstrijdblad van deze abnormale situatie en maakt 

een verslag waarin hij de genomen beslissingen omschrijft en verduidelijkt en voegt dit bij het 
wedstrijdblad. 

 Vb.: lek in het dak met als gevolg watergladheid op het terrein. 
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1.3 SPELEN OP EEN ANDER TERREIN EN/OF ZAAL OM ORGANISATORISCHE REDEN 
Spelen op een ander terrein en/of zaal om organisatorische reden is toegelaten onder volgende 
voorwaarden: 
 -Het terrein is gehomologeerd voor het niveau waarop gespeeld wordt. 
De aanvraag dient te gebeuren volgens de procedure vermeld in het competitiereglement. 

 
1.4 SANCTIES ALS ER GESPEELD WERD OP EEN NIET-GEHOMOLOGEERD TERREIN 

Elke wedstrijd gespeeld op een niet-gehomologeerd terrein of op een terrein waarvan de toegekende 
code lager is bepaald dan de reeks waarin wordt gespeeld en dit wordt vastgesteld: 

a. en genoteerd door de wedstrijdcommissaris of scheidsrechter op het wedstrijdblad, of  
b. door de verantwoordelijke ontmoetingen, of 
c. door de verantwoordelijke homologatie, 

zal de sanctie zoals voorzien in het competitiereglement toegepast worden. De ploeg in gebreke verliest 
automatisch met forfait. 
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BELANGRIJK BERICHT 
 

Vanaf het seizoen 2019-2020 zijn de netten met een stok niet meer toegelaten. 
Gelieve de verantwoordelijken voor de aankoop hiervan op de hoogte te brengen. 
 
 
2.6  PALEN, HET NET EN DE ANTENNES (Code 6) 
 
2.6.1  De palen die het net dragen moeten afgerond en glad zijn en bij voorkeur in hoogte verstelbaar 

(telescopisch) met vaste bevestigingspunten aan de top van het bewegende gedeelte. 
Palen met een vaste lengte dienen een hoogte te hebben van max. 2,55 m,  met verplaats- bare 
bevestigingspunten. 
Zij moeten bovendien op een afstand van 0,5 m tot 1 m van elke zijlijn geplaatst worden. 
(Int.Spelr.2.5) 

   Vasthechten van de palen met spankabels is verboden. (Int.Spelr. 2.5.2) 
De palen moeten vanaf de speeloppervlakte tot minimum 10 cm onder de bovenste netrand 
bekleed worden met een rubberen of gelijkwaardige bekleding, ten einde kwetsuren van de spelers 
te voorkomen. 

 
2.6.2  Het net is vervaardigd uit vierkante zwarte mazen. Het is 1 m breed en 9,5 m lang. (Int.Spelr.2.2) 

Voor de structuur: zie Int.Spelr.2.2 
De spankabels moeten afgeschermd worden om kwetsuren te voorkomen. 

Netten met houten stokken (oude type) zijn niet meer toegelaten. 

De hoogte van het net is in functie van Heren,  Dames en Jeugd met een max. hoogte van 2,43 m 
(Int.Spelr.2.1.1) 
 
De hoogte wordt gemeten in het midden van het speelterrein, door middel van een  (metalen) 
meetstok. De hoogte aan de zijbanden mag niet meer dan 2 cm hoger zijn dan in het midden. 
Tevens moet de meetstok over de ganse lengte gemarkeerd zijn in cm. 
 
Publiciteit is enkel op de horizontale witte band (boven en/of onder) van het net toegelaten, zonder 
afbreuk te doen van de andere karakteristieken van het net zoals beschreven in de internationale 
spelregels. 
De zijkanten van het net mogen geen stokken of andere materialen bevatten die de veiligheid van 
de spelers kunnen in het gedrang brengen. 
Het net wordt zijdelings aangespannen met spantouwen, die aan de palen worden bevestigd. 

 
2.6.3  De zijbanden die verticaal boven iedere zijlijn aan het net worden vastgehecht, zijn twee witte 

banden van 5 cm breed en 1 m lang. Zij dienen tevens als bevestiging van de antennes. Ze worden 
beschouwd als deeluitmakend van het net. (Int.Spelr.2.3) 

   De zijbanden mogen NIET door het net geweven worden; zij moeten verplaatsbaar zijn. 
 
2.6.4  De antennes zijn bevestigd aan de buitenkant van iedere zijband en geplaatst aan de tegenover 

elkaar gelegen kanten van het net, zijnde spelerspositie 4. 
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COMMISSIE STATUTEN EN REGLEMENTEN 
  PETER VAN SPEYBROUCK                             

_____________________________________________________________________________________________ 
 

VERSLAG BIJEENKOMST 

 

6 oktober 2017         19u00        Sporthal Gistel 
1. Aanwezig:              Peter Van Speybroeck – Xavier Penninck – Stijn Libbrecht 
    Verontschuldigd:  Koen Surmont 
 
2. Verwelkoming. 
Bij onze eerste bijeenkomst heet ik de nieuwe leden Xavier Penninck en Stijn Libbrecht welkom en bedank hen 
voor de toetreding tot de commissie. 
 
3. Deontologische code. 
Deze word doornomen en door de aanwezige commissieleden ondertekend. 
 
4. Wet op de Privacy. 
Vraag van de Raad van Bestuur KWVBV betreffende opmaak ontwerp statuten ivm wet op de privacy. Xavier 
Penninck gaat hier gezien zijn ervaring uit zijn beroepservaring dieper op in en geeft hierover ook een aantal 
mee te nemen punten aan: 
Alle databanken waar persoonsgegevens in worden bewaard moeten worden geregistreerd, en vooral goed 
beveiligd, er moet een logging van worden bijgehouden en wie toegang geeft tot deze gegevens. Er moet ook 
een DPO ( data protection officer ) worden aangesteld. Tevens dient van iedereen waar persoonsgegevens van 
worden bewaard in de database, toestemming worden gevraagd om hun gegevens op te slaan, te verwerken en 
gebruikt te worden voor intern gebruik MAAR ze mogen NIET worden gepubliceerd. 
Op de website mag er geen persoonsvermeldingen meer komen met naam en email adressen op persoonlijke 
naam die voor iedereen zichtbaar zijn. Algemene email adressen als voorzitter@..., secretaris@....., mogen wel. 
Mogelijke oplossing, deze gegevens verbergen en enkel kenbaar maken via een login, hiervoor kunnen 
voorzitters, secretarissen, en eventueel een derde persoon van een club een login code krijgen. 
Mogelijke oplossing om toch een telefoonnummer zichtbaar te publiceren is enkel een functie te plaatsen als 
bvb voorzitter en daarnaast een telefoonnummer, maar ZONDER naam erbij. 
In de statuten van het verbond moet ook zeker vermeld worden dat alle clubs zich zullen moeten aan de nieuwe 
wet inzake privacy houden.  
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We spreken af dat Xavier Penninck een samenvatting gaat maken van hoe we deze punten in de statuten en 
deontologische codes kunnen opnemen, deze samenvatting kan dan op de eerstvolgende Raad van Bestuur 
KWVBV van 26 oktober 17 worden besproken. 
 
5. Overlopen competiereglement.  
Daar we zeer lang hebben stilgestaan bij de problematiek inzake de wet van de privacy, zijn we hier niet dieper 
op in kunnen gaan.  
Vraag word wel gesteld aan de competieleider om tegen begin volgend seizoen deze tijdig aan de commissie 
door te spelen zodat we dit nog voor aanvang van het nieuwe seizoen kunnen behandelen. 
 
6. Varia. 
Vraag vanuit de RVB wat de gevolgen zijn van het plaatsen van een ongepaste foto naar aanleiding van een 
voorstel om GSM bij begin van een training of wedstrijd van een jeugdploeg, af te geven aan een 
ploegverantwoordelijke die deze bijhoud tot na de training of wedstrijd. 
Xavier Penninck antwoord hierop strafrechtbank en of jeugdrechter, dit word nl als sexting beschouwd en als 
zeer ernstig behandeld. 
Een schrijven naar clubsecretarissen valt te overwegen, misschien ook zien om een campagne op te starten 
omtrent deze problematiek en dit bvb aanvullen met hoe met pesterijen omgaan. Hier kan bvb ook steun 
worden gevraagd aan Sport Vlaanderen. 
 
7. Allerlei. 
Er zijn voorlopig geen verdere vragen of opmerkingen. 
 
8. Volgende vergadering. 
Naar het einde van het huidige seizoen 17-18 ( eind april ’18, begin mei ‘18 ) word een volgende vergadering 
ingepland, tenzij omstandigheden ons ertoe verplichten deze eerder in te plannen. Er zal in eerste instantie via 
email en telefoon contact worden gehouden bij eventuele toekomstige vragen. 
 
Peter Van Speybroeck 
Voorzitter en verslaggever. 
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SCHEIDSRECHTERSCOMMISSIE 

 
FRANS BEUSELINCK  
                                                                               
 
     

_____________________________________________________________________________________ 
 

VERSLAG BIJEENKOMST 

 

PSC 24/08/2017 
 

1. Opleiding nieuwe srs 
De opleiding gaat door in Zedelgem op 27/08, start om 9u30. 
Er worden 13 deelnemers verwacht 
Inhoud werd verder uitgewerkt door Georges, heel de dag wordt theorie gegeven. 
Georges en Linde geven les, Didier werd geëxcuseerd.  
Frans zorgt voor de catering tijdens de lunchpauze 
 

2. Algemene vergadering 
De algemene vergadering gaat door in Zedelgem op 7/9, start om 20u, aanmelden vanaf 19u30 
Een herinnerende uitnodiging werd verstuurd naar alle scheidsrechters 
De voorzitter en algemene voorzitter openen de vergadering, er wordt uitleg gegeven over de aanduidingen en 
homologatie normen. 
Na de pauze volgt een herhalende uitleg over het spelen met 14 spelers en het invullen van sancties op 
wedstrijdblad. 
 

3. Waarnemers 
De vergadering vindt plaats op 21/9 en Marnick neemt dit op zich 
 

4. Taakverdeling PSC 
Algemeen overlopen.  
De nieuwe taken per persoon werden uitgelegd door de voorzitter. 
Philippe is verantwoordelijk voor communicatie met de scheidsrechters, telkens met Frans in CC 
 

5. Gebruikelijke rubrieken 
De correspondentie werd overlopen 
 

6. Varia 
Niets te melden  
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PROMOTIE & MEDIA 

 
FILIP ROSSEL            

_____________________________________________________________________________________________ 
 

VERSLAG BIJEENKOMST 

 

Donderdag 31 augustus te Roeselare 
Aanwezig: Filip Rossel (voorzitter), Johny Engels, Erik Dedeyne, Hugo Dedeyne (secretaris) 
                    Marina Vanclooster, Rik Bekaert 
 

VERSLAG VERGADERING 
1. Verslag vorige vergadering 

Het verslag wordt zonder bijkomende opmerkingen goedgekeurd. 
Een aantal punten komen in deze vergadering nog aan bod ! 

 
2. Evaluatie 25ste en laatste DAS-beurs 

Vlot verloop / alles OK 
Zowat 930 kinderen bezochten de volleybalstand, dit is 10 procent van het totaal aantal 
bezoekers : een succes ! 
Volley West-Vlaanderen mocht een trofee in ontvangst nemen voor 25 jaar trouwe 
aanwezigheid op de beurs. 
Er wordt nagedacht over een vervanging van de DAS-beurs : Sportsterrendagen m.m.v. 
Decatlon en Hallen Kortrijk daar de Provincie de medewerking aan alle sport- en 
cultuuractiviteiten (zal) stoppen ! 
De publiciteitsbanners werden door Hugo meegenomen en zijn (na afspraak) ter beschikking 
van alle clubs die “een specialleke” plannen met hun vereniging.  
 

3. Persfiches 
Slechts drie ploegen hebben nog geen persfiche ingediend.   
Rik zorgt voor een lijst met de persmedewerkers per krant en geeft deze door aan de 
clubverantwoordelijken zodat zij weten tot wie zich te richten voor clubreclame ! 
 

4. 7de Vriendjesdag 
Momenteel (1 september) zijn 23 ploegen ingeschreven. 
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Inschrijven kan nog tot 6 september ! Daarna wordt alles doorgegeven aan Filip die dit 
doorstuurt voor de Website. 
 

5. Referendum ploeg van de week 
Er wordt besloten om op de zelfde manier als vorig seizoen door te gaan: 
- Zelfde personen geven hun beoordeling 
- Zelfde systeem : resultaten doorsturen naar Rik 
- Het reglement van vorig seizoen blijft gehandhaafd 

 
6. Ploeg in de kijker 

Zie punt 6. Vorig verslag 
Rik is al druk bezig met Vlamertinge !!! 
 

7. Overeenkomst met Focus – WTV 
Aanspreekpunt Jurgen Boone neemt ontslag. 
Enkele nationaal spelende ploegen krijgen nog aankondiging voor hun wedstrijden.  
Heren : Roeselare, Menen, Lendelede, Marke-Webis, Rembert heren. 
Dames : Hermes Oostende, Lendelede, Vkt Torhout, Bidavo Bissegem. 
 

8. Allerlei en rondvraag 
In de volleyspecial van KW komt een artikel over de plannen voor een nieuw beleidsplan mét 
een interview met een beleidspersoon van een ploeg.  

 
9. Datum en locatie volgende vergadering 

Volgende vergadering gaat door te Zwevezele op donderdag 07/12 om 20 u 00. 
 
 
 

 De Voorzitter        De secretaris 
 Filip Rossel        Hugo Dedeyne 
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JEUGDCOMMISSIE 

 
VIVIANE ROELENS 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

VERSLAG BIJEENKOMST 

 

Datum: 15 oktober 2017  om 18.00u in Schiervelde  
Aanwezig: Viv Roelens/ Hans Verkest / Pascale Marichal/ Patricia Joosten / Geert Neels/ Johan Dekeyzer / 
Hanne Descheemaecker/ Bert Masschaele/ Daisy Bril / Hannes Clarysse / Kris Dubois/ Kris Tavernier / Henk 
Lagae/  Bram Vander brugge/ Bram De Poovere/ Koen Devos/ Greet Cardoen / Marie Vanneste/Els Van de 
Vijvere/Eddy Vancauwenberghe. 
Verontschuldigd: Thijs Clarysse / Ruben Degryse  
 
Agendapunten: 

 Volley Vlaanderen: Kristof de Loose DSKO ( directeur sportkader opleidingen )  - alle clinics via hem – 
licenties aanvragen via hem  - alle vragen worden beantwoord.  

 Dag van de provinciale selectietrainer : 6 januari 2018 om 9.30u in Vilvoorde met als thema de 
conditionele toestand van volleybalspelers, hoe dit verbeteren , hoe dit aanpakken. Sprekers zijn 
Dominique Baeyens en fyscial trainer van Red Dragons. Deze mensen gaan ook samen met Fien Callens 
een Ronde van Vlaanderen uitvoeren . In elke provincie zullen ze een clinic brengen over bovenstaand 
onderwerp. De clinic in West-Vlaanderen gaat door in Zwevezele op zondagochtend 24 december van 
9.30u tot 12.00u. Graag  aanwezig op zowel op 24/12 ( alle medewerkers ) als op 6/01( de 
selectietrainers ). 

 Volley Vlaanderen  start2volley  werkgroepen: 2 werkgroepen maken de syllabussen voor de clinics . 
Degelijk werk met nog enkele beginnersfoutjes . Kristof de Loose komt in W- Vl de clinics voor de 
onderbouw geven ( 4 ) en iemand van de werkgroep bovenbouw komt de 2 anderen clinics geven. Hans 
Verkest is verantwoordelijk voor de clinics. De 8 start2volley tornooien gaan opnieuw door in Zwevezele 
en Wevelgem en Els Van de Vijvere en Bruno Stragier zijn de verantwoordelijken.  Zij beschikken over 
een aantal helpers die er  vorig jaar ook al bij waren. De spelvormen zijn gewijzigd , 2-2 komt niet meer 
aan bod en moet naar de Volley toer verhuizen. Daarvoor  is Pascale Marichal de verantwoordelijke. 
Evalueren van beide tornooien doorgegaan op 15 oktober in de namiddag. 
Algemeen: 
- sommigen spelen de hele namiddag tegen elkaar. 
- grootte veld is oké 
- sommigen volgen niet het reglement.  
- speeltijd = 6-7 minuten / 8 minuten is te lang 
- geen inschrijvingen vanuit O.VL. 
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1/2/3:  
- veel ploegen zaten veel te hoog 
- Velen waren niet op de hoogte van de nieuwe regeling. Soms grote groepen met maar 1 begeleider.  
 
4/5/6: 
- weinig inschrijvingen 
- te moeilijk voor veel spelers 
- spelvorm 6 verzet naar 4 of 5  
- voorstel: spelvorm 4/5/6 de ene keer in Zwevezele andere keer in Wevelgem? 
- voorstel: 2 en 3 samen zetten? Vroeger was het ook zo. 
Els en Bruno kunnen nog overleggen tegen het volgend tornooi, wachten ook de evaluatie van andere 
provincies af. 
 

 De start2volley regionale trainingen zijn achter de rug . Leden van geboortejaar 2006 werden 
uitgenodigd ( 570 ) en er waren   ongeveer 160  inschrijvingen. De jongens mogen allemaal naar de 
steunpunttrainingen komen ( aantal 40 ).  Er werden 57  meisjes geselecteerd.  De start2volley 
trainingen voor geboortejaar 2007 zullen vanaf januari 2018 starten. We bespreken de invulling met de 
verantwoordelijke trainers. Lieven Vrijders wil meewerken om deze trainingen te geven. Voor 
geboortejaar 2008 starten we dan terug in september 2018. 
 

 Voltis W-Vl : evaluatie  
Is doorgegaan op woensdag 18 oktober  in Zwevezele( start 13.30u ) , er waren  iets meer dan 120 
deelnemers vooraf ingeschreven. De dag zelf waren er daarvan 15 afwezig maar kwamen nog eens 20 
deelnemers bij. Er waren voldoende testafnemers van Spartanova   (8 ), fiches ( vooraf ingeschreven 
deelnemers ) waren afgeprint en ingevuld. Te weinig blanco fiches. Testen duurden tot 16.45u (einde 
was  voorzien om 17.00u ). Vlot verloop.  
 

 Ipjot : Voorlopig zijn er 2 ipjots per seizoen ( augustus en mei ). Op een extra vergadering op 25 oktober  
zal dit nog eens besproken worden .  Volgende ipjot is dus op zaterdag 5 mei 2018 voor 05 en 06 en op 
zondag 6 mei 2018 voor 04 en 03.  
 

 We nemen deel aan het Kersttornooi in Lendelede op woensdag 27/12 met M 03-04 en donderdag 
28/12 met M 06 en M 05 . Johan is de verantwoordelijke en alle communicatie met Lendelede verloopt 
via Johan. 

 
 De zomerstage zal niet meer doorgaan in Kluisbos voor de gekende reden. De trainers opteren voor 2 

stages in Zwevezele: stage voor de jongste deelnemers  van 11 tot 13 augustus en stage voor de oudste 
deelnemers van 15 tot 17 augustus. Geen internaat! 

 
 Selectietrainers aan het woord:  

Lichting 2006 -2005-2004 meisjes: Geert/Johan/Hanne/Bert/Daisy  
Er zijn bijna geen inschrijvingen voor 2004 (5) en 2005 (17). Als hun vriendinnetjes niet komen (dat zien 
ze in SSC), haken ze soms af.   
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‘?’ in SSC in plaats van kruisjes: Viv en Pat of Henk vragen dit aan Lode. 
Lichting 2006 – 2005 jongens: Henk/Ruben/Bram 
Er waren er minder dan vorig jaar. 
Sommigen die op het mindere veld staan, haakten af? 
Lichting 2004 jongens : Greet/Marie 
Mogen we 2 u 1/2 trainen? Ja. 
9 jongens (waarvan 1 die nog maar een paar weken speelt) 
Lichting 2003 – 2002 meisjes: Kris/Hannes/Kris 
Lichting 2003 – 2002 jongens: Koen/Bram  
Geen spelers van 2002 / weinig spelers / kijken op SSC of anderen komen  
op hetzelfde moment twee groepen van Knack die ontbraken + kort na elkaar heeft zeker ook een rol 
gespeeld. 

 
 Jeugdcompetitie : mail jeugdcoach 

Bij de jongens U15 zijn er enkel 3 provinciale reeksen, dit wil zeggen dat er reeksen zijn met ploegen met 
éénjarige spelers en ploegen met uitsluitend 2 jarige spelers waardoor het verschil heel groot is. 
Bij provinciale jongens wordt er na 3 opslagen niet geroteerd waardoor het 
mogelijk is dat, zoals vorige week bij ons, één speler 15 opslagen na elkaar 
scoort. Noch onze ploeg noch onze tegenstander had daar baat bij. 
Het is al moeilijk om jongens naar de volleybal te loodsen en als ze dan 
iedere week zo verslagen worden is het niet meer leuk. 
Onze vraag is dan om met Nieuwjaar, bij het opmaken van de nieuwe reeksen, 
één of 2 regionale reeksen te maken waardoor het niveauverschil niet meer zo 
uitsprekend is en dat de rotatie na 3 opslagen ingevoerd wordt. 

Onze mening daaromtrent: 
- Een reglement wijzigen kan niet als niet alle clubs erbij betrokken worden. 
-Na Nieuwjaar , bij de herverdeling zal de schifting tussen sterkere en minder sterke ploegen sowieso 
reeds gebeuren. Bij die regionale reeksen kan de rotatie na 3 opslagen ingevoerd worden. 
- De competitieleider bepaalt de reeksen. Ze mogen nog altijd provinciaal of regionaal inschrijven. Er zijn 
geen regionale reeksen. Hoeveel ploegen waren er regionaal ingeschreven? bv. Een grote en een kleine  
groep? Houden ze nog rekening met de regio’s? Ja.  
- Voorstel : regionaal ingeschreven  ploegen met ster aanduiden en tegen deze ploegen wordt systeem   
na 3 opslagen doorschuiven gespeeld. 
- benaming ‘provinciaal’ is niet geografisch, maar volgens niveau. 
Bovenstaande voorstellen worden door Viv tijdens de vergadering RVB van oktober medegedeeld. 
 

 Wet op de privacy : alle groepsmails in BCC plaatsen zodat de emailadressen verborgen worden voor de 
geadresseerden.  
Aan Lode wordt gevraagd om het lijntje ‘Reply all’ in SSC te verwijderen. (Viv , Pat, Henk) 
 

 We bespreken de volgende items in groepjes: 
1. Patricia, Els, Pascale en Hans : smart sport club en mailing naar spelers en speelsters in de 

toekomst. 
2. Viv , Koen, Bram D, Greet , Marie, Kris, Kris, Hannes : oudste lichtingen  
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3. Geert, Henk, Bram V, Johan, Eddy, Hanne, Bert: start2volley trainingen na Nieuwjaar voor 2007  
 20.00u : FOTO in de nieuwe uitrusting en individuele foto’s voor de website. 
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PLOEG IN DE KIJKER  
   W 0753   Vlamvo Vlamertinge     

 
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 
divisie-niveau. 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. 
 

Ploeg in de kijker 
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“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. 
 
Rik Bekaert 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 24 

 

 

De start van Vlamvo in 1968-1969 

 

 

1989-1990 : EREKLASSE : 4de PLAATS 
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2017-2018 : Vlamvo A   1ste provinciale 

 

2017-2018 : Vlamvo B    3de provinciale 
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2017-2018 : Vlamvo C    4de provinciale   

 

2017-2018 : U17 meisjes provinciaal 
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2017-2018 : U15 meisjes provinciaal 

 

2017-2018 : U11 meisjes provinciaal 
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2017-2018 : 2.b meisjes 


