M AART 201 0

J AARGANG 2 — NUMM ER 7

S

M

A

W W W .V OLL EY WE VEL GEM .B E

S

H

S MA SH@VOLLEY WEVEL GEM .B E

N IEUW E TRA IN ER 1E PLOEG
Dirk Vandermeersch wordt de nieuwe trainer van onze eerste ploeg. Dirk
werd onlangs aan de spelers voorgesteld. Tijd ook om Dirk beter te leren
kennen.
Woonplaats : Moorslede
Familie :

Gehuwd met Yvette , 1 dochter Ann en 2 kleinkinderen

Beroep :

Werkplaatsleider Demtec Internationaal

Hobby :

Kweken van kanarievogels

Carrière :

* 10 seizoenen spelend bij Doskom Moorslede
* trainer B-jeugd Dadizele
* trainer 1e ploeg Dadizele, Bissegem, Ledegem

Dit seizoen :

Start in Dadizele (1e Prov.), nu actief in Harelbeke (2e Prov.)

Ambitie :

Ik hoop dat ATC zich mag handhaven in 1e Provinciale. De
club hoort daar thuis. Ik zal mijn uiterste best doen om het
goede werk dat Bruno geleverd heeft verder te zetten.

Alle laatste info is terug te vinden op onze website :

www.volleywevelgem.be
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ZAT ERDAG 03/ 04/ 10: F INA LE BEK ER
Op zaterdag 3 april (15u30) nemen onze Pre-miniemen het in Schiervelde in de bekerfinale op tegen
Hermes Oostende.
In de halve finale waren zij veel te sterk voor Davos Damme, terwijl Oostende Vlamertinge versloeg.
Wij hopen dat Diete Lezy, Yne Daels, coach Lindsay, Manon Stragier, Yana
Decannière en Ine Meurisse de beker naar Wevelgem kunnen halen. Bij
bekerwinst kunnen ze zich op 15 mei in St Gilles-Waas meten tegen de andere Vlaamse bekerwinnaars.
INFO V ERG ADERIN G
Op vrijdag 11 juni houden wij onze jaarlijkse infovergadering voor ALLE leden. Trainers, ploegverantwoordelijken, bestuursleden, spelers en ouders zijn welkom om 19u30 in de Bar van de Schelp.
In deze vergadering lichten wij het nieuwe seizoen toe. Iedereen ontvangt nog een uitnodiging.

N IEUW E LEDEN
Volleyballen is leuk, dat konden wij dit jaar merken door het grote aantal nieuwe leden.
Ook nu wensen wij alle Wevelgemse meisjes in contact te laten komen met jullie favoriete sport.
3e kleuter/1e leerjaar : VOLLEYSCHOOL

Ouder ???

Kinderen (jongens/meisjes) van het 3e kleu-

Meisjes die vanaf het 2e leerjaar graag zouden

ter/1e leerjaar kunnen GRATIS onder ervaren

komen volleyballen, zijn uiteraard ook van harte

begeleiding op een speelse manier kennismaken

welkom. Deze meisjes trainen mee met onze

met de volleybalsport.

Pre-miniemen 2.B.

Wanneer : woensdagen 28/4, 5/5, 12/5 en 19/5

Wanneer : iedere woensdag/vrijdag vanaf 28/4

Tijdstip :

Tijdstip :

14u45- 16u00

Er wordt een briefje meegegeven in de scholen.

13u30 - 14u45 (woensdag)
16u00 - 17u30 (vrijdag)

Inschrijvingen bij Bruno Stragier (0476/41 29 77 of stragierbruno@hotmail.com)
N ETBA LT ORNOO I
Op woensdagnamiddag 21/4 organiseert onze club in de Schelp een netbaltornooi. Ploegen met
jongens en meisjes uit het 3e en 4e leerjaar zullen onder elkaar uitmaken wie de “netbalploeg
van Wevelgem” wordt. Alle Wevelgemse scholen worden aangeschreven.
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KA LEND ER W EEK END 27/ 3 - 28/ 3
Omdat Gent-Wevelgem dit jaar op zondag 28/3 gereden wordt, waren wij genoodzaakt enkele wijzigingen aan te
brengen aan het spelschema. Hieronder de wedstrijden voor het weekend van 27/3 - 28/3 :
Zaterdag 27/3 :

09u00

Izegem - Pré-Miniemen 2.0

13u00

Min. Regionaal E - Lendelede

Uitverkoop sportmateriaal

Miniemen Provinciaal - Dadizele A
15u00

Kadetten Regionaal - Moorsele

24/04/2010
Tijdens laatste competitieweekend !

Scholieren Regionaal - Menen

Zondag 28/3 :

16u30

Ruiselede - ATC 2

09u30

Scholieren Provinciaal - Dentergem

FUN TORNOOI 25/04/2010
Met heerlijke beenhesp

Reserven ATC 1 - Menen
10u30

Poperinge - 2.B

11u00

Kadetten Provinciaal - Lendelede

Uitnodiging + inschrijving volgen !

ATC 1 - Menen

VO LT IS TEST EN
De West-Vlaamse Jeugdcommissie nodigt alle leden van het VVB geboren in ‘98 en ‘99 uit om deel te nemen aan de
jaarlijkse VOLTIS-testen. Wie reeds in het verleden deelnam, kan nu niet meer deelnemen.
De voltis-testen zijn een reeks van testen waarmee de snelheid, sprongkracht, werpkracht,… gemeten wordt. De
resultaten worden opgenomen in de provinciale en Vlaamse database. Hiermee probeert men zo snel mogelijk jong
talent op te sporen en te begeleiden.
Deze testen gaan door op woensdag 31/3 (groep 1 : 13u00 / groep 2: 15u00). Inschrijven kan tot 25/3.
Meer info of inschrijvingen bij Bruno Stragier.

LIDGELD EN
Binnenkort ontvangt iedereen een brief tot betaling van het lidgeld. Het lidgeld voor volgend seizoen blijft onveranderd. 95 EUR voor de Pré-Miniemen en de speelsters van de volleyschool, 140 EUR voor de andere jeugdspelers en
175 EUR voor seniors. Indien de seniors al een training hebben, dient slechts 140 EUR betaald te worden.
Door deelname aan onze verschillende acties, konden onze leden ook korting krijgen op het lidgeld. Dit wordt ook
zo op de brief vermeld.
Bij de brief ontvangen jullie ook nog :

* een infofiche (in te vullen en terug te bezorgen)
* “Ik sponsor mijn club”
* clubkaart voor “Lauwers”

Wie inschrijft en betaalt voor 16/5, ontvangt opnieuw een gratis trainingstruitje.
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Miniemen Regionaal D kampioen

Nu de competitie op haar laatste beentjes loopt, is het tijd om een voorlopige balans op te maken. Na 4 opeenvolgende thuisoverwinning (3 keer 3-2) blijft ATC 1 in een bloedstollende strijd verwikkeld met Tielt en Avelgem voor
het behoud in 1e Provinciale. Met nog 5 wedstrijden voor de boeg kunnen onze meisjes alle vocale steun gebruiken. ATC 2 behaalde vorig weekend tegen de 3e Gullegem een broodnodige 3-2 overwinning. Zo blijven de “girls”
van coach Bernard net boven de gevarenzone staan. Het zou een fantastische prestatie zijn als we ons met deze 2
jonge groepen zouden handhaven in respectievelijk 1e en 3e Provinciale.
Onze Provinciale scholieren spelen op zondag 18/4 om 18u00 de absolute topper tegen BEVO. De winnaar van deze wedstrijd wordt kampioen. De Regionale scholieren moeten enkel in Gistel/Oudenburg hun meerdere erkennen.
De Kadetten zijn onze ploeg in de kijker (zie volgende pagina).
De Provinciale Miniemen wonnen tegen Diksmuide en zijn zo bijna zeker van de 2e plaats. De Regionale Miniemen
D zijn KAMPIOEN. Met nog 3 wedstrijden voor de boeg, hebben ze een voorsprong van 13 punten op Gullegem.
Proficiat aan Yne, Birgit, Kato, Veere, Marthe en coach Katrien. De Regionale Miniemen E staan op een mooie 5
plaats en het spelniveau gaat iedere wedstrijd omhoog.
De Pre-miniemen spelen op 3 april in Roeselare de bekerfinale tegen Hermes Oostende. In de competitie staan onze 2.B en 2.0 meisjes allebei bovenaan de rangschikking.
Ook dit jaar werpt onze jeugdwerking zijn vruchten af. Maar nog belangrijker dan deze resultaten is de spelvreugde
en het spelniveau dat onze meisjes iedere week op training en wedstrijden ten tonele brengen.

W EDST RIJD KLED IJ B INN EN BR ENG EN
Na de laatste wedstrijd van 24 april vragen wij aan alle speelsters om de wedstrijdkledij aan jullie trainer af te geven. Wij inventariseren opnieuw de kledij om deze net voor de start van het seizoen 2010-2011 terug uit te delen.

S PONS OR ING
In onze bar staat vanaf dit weekend een doos waar je de kastickets, die je gekregen hebt bij

“Bierwinkel Bacelle”

kunt deponeren. Op het totale bedrag van de teruggebrachte

tickets ontvangen wij een extra sponsorbedrag van Bierhandel Bacelle. DOEN !!!

Autohandel Rubbens, Beechin’s & Texim Co S.A., Beyls Bouwstoffen, Bierhuis De Mythe, Carrosserie
Beyls, Delaere Systems, Delmotte Frank, Devadder Gevelrenovatie BVBA, Frituur Michel, Kennes
Yves, Martens Pascal BVBA, Moerkerke Vloerwerken, TV Paleis, Travel Mart, Valcke Rik, Vanneste
Natuursteen
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KAD ET TEN IN D E KIJKER
Op 13 maart werden onze KADETTEN in de bloemetjes gezet. Net voor de wedstrijd van ATC 1 - Diksmuide mochten
zij in een sfeervolle Schelp even in de Spotlights komen.
Coach Marijke sneuvelde tegen Zwevezele (nipt 3-2 verlies na een bloedstollende wedstrijd) in de halve finale van
de beker. In de competitie speelt de Provinciale ploeg een wisselvallend seizoen. Na Nieuwjaar begon de motor te
draaien en wonnen ze 2 keer. Onze meisjes konden tegen de leider uit Oostende een set meepikken en zo de totale
aantal tegensets van Oostende op 6 (zes !) brengen. De Regionale ploeg staat op een mooie 3e plaats.
De Kadetten laten hun wekelijkse zweet in De Schelp achter op maandag en vrijdag.

Onze kadetten samen met de 1e ploeg op de foto

KA LEND ERW IJZ IG ING
Regionale Scholieren - Oudenburg/Gistel

17/04 om 9u00

Provinciale Scholieren - Bevo Roeselare

18/04 om 18u00

VACATURE (M/V)
Voor de verdere uitbouw van onze sponsorcel zijn wij op zoek voor onmiddellijke indiensttreding naar een gemotiveerde medewerker.
Alle info bij onze secretaris Filip Flament (secretaris@volleywevelgem.be)

AG ENDA

3 APR IL

BEKERF INALE IN ROE SELARE

25 AP RIL

FUN MET BBQ/BEENHESP

11 JUNI

ALGEMENE INF OVERG ADERING
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Volgend seizoen bestaat onze club 35 jaar. Onze werkgroep is al aan het brainstormen hoe wij dit kunnen vieren.
Vandaar alvast deze oproep.

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR FOTO’S, KRANTENARTIKELS, SPELERSLIJSTEN, ADRESSEN VAN OUD-SPELERS. WIE KAN ONS HELPEN ?????
Alles wat dan ook maar te maken heeft met 35 jaar Damesvolley Wevelgem is welkom. Contacteer onze voorzitter
Karl Verscheure voor meer info. (voorzitter@volleywevelgem.be)

T IME OUT
ATC 2 en scholierencoach Bernard “Adri” Deconinck is al druk bezig met de voorbereiding van onze volgende
ontbijtactie. Vorige week heeft hij een nieuw wereldrecord gevestigd in het uitsnijden van de hartjes. Bernard
deed 33 seconden over het uitsnijden van 1 hartje. Wie doet beter ???
Miniemencoach Katrien Chambaere heeft wel een erg originele manier gevonden om met haar provinciale
ploeg aan teambuilding te doen. Ze nodigde al haar speelsters, de dag voor de topper tegen Diksmuide uit voor
een feestje en een sleep-in bij haar thuis. Zo kon ze haar speelsters in het oog houden. Het hielp want ze wonnen met 3-1. Toeval wilde dat Manon Stragier net ook die dag verjaarde…
In de krokusvakantie namen onze miniemen (4e), kadetten (8e) en scholieren (3e) deel aan het sterk bezette
tornooi in Gent. Ook Jo Piepers en Rik Vandenabeele zochten hun vertier in het wachten tussen de wedstrijden
en schreven zich in voor het petanquetornooi, georganiseerd door de plaatselijke petanqueclub. Of zij een beker
mee naar huis mochten nemen is ons nog onduidelijk ...
Op vrijdag 16 april trakteert ploegverantwoordelijke Freddy Delepierre en zijn vrouwke Edith de eerste ploeg
op “Spaghetti op Ediths wijze”. Hopelijk vinden er dat weekend geen dopingcontroles plaats ...
Op 14 april trekt ATC 2 de Franse grens over om er om 19u30 te spelen tegen Halluin. Geïnteresseerden kunnen
de flessen Picon nu al bestellen bij Bernard Deconinck ...

B EA CHVO LLEY
Elke zondag van de maand juli organiseert het VVB een Jeugd Beachvolleybal tornooi.
* 4 juli - Koksijde Bad

Kunnen we
tenminste onze
bal terughebben

* 11 juli - Blankenberge
* 18 juli - Zeebrugge-Bad
* 25 juli - Heist-aan-Zee
Inschrijvingen en info op de website : www.vlaamsbeachvolley.be of bij Johan Van
Riet (050/20 08 69) of Johan_van_riet@skynet.be

