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1. Woordje 

 

Beste leden, ouders, familieleden, oud-leden, sponsors en alle andere lezers ;-) 

 

Mag ik jullie een gelukkig en gezond 2016 toewensen en dit in naam van het 

voltallige bestuur en mijzelf.  

 

Dit seizoen hebben we weer kennis gemaakt met enkele nieuwe trainers bij de 

heren1, dames 1 en 2 en kunnen we ook rekenen op de jonge gasten die het 

assistent-trainerschap combineren met hun eigen volleybalcarrière. 

 

Sportief loopt alles uiteindelijk (wat kleine problemen met de samenwerking met 

Meise en Wolvertem maar dit werd door Yorick prima opgelost) op wieltjes en dit 

wordt niet alleen mogelijk gemaakt door de trainers en de spelers maar ook door de 

prima organisatie van de verantwoordelijke voor ontmoetingen (Gitte) en onze 

secretaris Annick. 

De sportief verantwoordelijken Patrick (seniors) en Yorick (jeugd) doen ook hun 

uiterste best om alle sportieve zaken vlot te laten verlopen. 

Gino zorgt voor prima materiaal en is altijd bereid om snel zaken te repareren en 

hiervoor extra tijd vrij te maken. 

Philip zorgt niet alleen voor het beheer van onze centen maar assisteert Conny bij de 

activiteiten. Hier kunnen we eveneens rekenen op Benny, Marc en Jean-Marie die op 

allerlei vlakken de handen uit de mouwen steken. Martin en Frans die de liaisons zijn 

met Eternit mogen we uiteraard niet vergeten.  

 

Het jeugdweekend, de braderie, Eternity Day, wafelverkoop (nog eens dank aan Gitte 

en Peter) en opendeurweekend zitten er al op. We gaan nog een voorverkoop 

organiseren rond het paasweekend en twijfelen nog aan een datum voor een 

eetfestijn, een spaghettislag in een zaaltje met een degelijke keuken en een paar 

teams die dit organiseren. Meer nieuws volgt nog natuurlijk. 

 

De ploeg – die niet meer bestaat dit seizoen – die ik NIET mag vergeten, is onze VLM 

dames, die nu omgedoopt werd tot OVLM (voor de gestopte speelsters) voor de 

weekendjes ;-) 
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terwijl enkele dapperen zich terug aansloten bij de VVB-competitieploegen dames2 

en dames3. Bedankt dames (clubspeelsters) om dit allemaal prima en zonder miserie 

op te lossen én uiteraard dikke mercie aan de speelsters die zich gedurende 

tientallen jaren (we gaan geen details geven) ingezet hebben voor onze club.  

 

We namen onlangs ook bestuursgewijs afscheid van Erik en Walter die zich samen 

heel wat jaren hebben ingezet voor onze club in een bestuursfunctie. Bedankt 

topgasten! 
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Last but not least mogen we onze huisfotografen Leen Huysmans en Kris Delbaen 

niet vergeten voor hun ijverige arbeid als fotografe.  

 

Op 13 december hadden we met onze vrienden van Londerzeel een 

kennismakingsnamiddag die zeer goed verlopen is. Vanaf 2016 starten we met de 

sportieve samenwerking bij de jeugdreeksen d.w.z. waar er problemen zijn, helpen 

we elkaar en waar er mogelijkheden zijn tot betere samenstellingen van ploegen, 

wordt er gekeken of hier ook opportuniteiten zijn. Gedurende deze periode starten 

heel wat werkgroepen die de fusie binnen 2 jaar (plan) moeten rondkrijgen. We 

bevestigen hier nogmaals dat iedereen kan spelen waar hij/zij wil, maar dat er door 

de schaalvergroting meer kansen komen om binnen een grotere club door te 

schuiven naar hogere of lagere reeksen.  Wij houden jullie uiteraard op de hoogte 

van de vorderingen. 

 

2. Opendeurimpressies 

 

Zij komen er aan: 

 

 
 

Een leuke vrijdagavond tijdens het opendeurweekend: de film van het jeugdweekend 

! (nog eens bedankt Dirk) 
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Zij luisteren naar Lars ! 

 
 

Cilke legt het ook uit, Philip overschouwt de troepen: 
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Weer gewonnen: 

 
Wat zijn jullie aan het doen, vraagt Yorick zich af 
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Wie wil er een lekkere hamburger? 

 
De rij van wachtende eters: 
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De service aan den toog is weer prima 

 
We hadden graag wat meer jumpservice gezien bij onze dames dit jaar, wel… 
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Onze dames luisteren aandachtig naar trainer-coach Patrick 

 
Wat moet een dochter (of zoon) van Philip zeker kunnen ? Just: 
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De heren zijn er gerust in, de tegenstander op een opendeur gaat er aan 

 
Een paar honderd supporters vonden dat het goed was 
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Er zijn nog talentvolle jongens op komst, wel een mix van VCE en Wolvertem ;-) 
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Dames 2 warmt zich op voor een match tegen onze dames 3 ;-) 

 
Overleg bij dames 3 
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God: 

 
Die kennen elkaar nog van ergens, en verzusteren bij een prosecco’tje 

 
Pff, moeilijk om volgen zo met dezelfde uitrusting  
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De inwendige mens (en Robbe is een serieuze mens) versterken 

 
Heren 2 slaagde er in de opendeur positief af te sluiten met een ware triller 
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3. Nieuws ploegen: 

Het gaat sportief ontzettend goed, word het weer een boerenjaar…? 
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CHECKLIST DAMES 3  

 

DISCIPLINE, DEDICATION & FRIENDSHIP, CHECK!  

AANWEZIGHEID OP TRAININGEN  EN WEDSTRIJDEN,          CHECK!  

INZET EN MOTIVATIE,       CHECK! 

TEAMSPIRIT,     CHECK! 

SFEER EN GEZELLIGHEID, CHECK!  

TOPFOTOGRAFE, CHECK!  

TOPTRANSFER VAN JVL, CHECK!  

TOPTRANSFER VAN VLM, CHECK! 

3 TOPJEUGDTRAINSTERS, CHECK! 

GETETTER EN GEKWETTER, CHECK! 

GEBROKEN, GEBARSTEN, GEKNEUSDE EN VERSTUIKTE VINGERS,  CHECK! 

KRIEK, CAVA EN PASSOA, CHECK! 

WEG VAN DE LAATSTE PLAATS,     CHECK! 

NOG ENKELE PLAATSEN OPSCHUIVEN IN HET KLASSEMENT,             CHECK?  

 

Heren Divisie: 

Laten we eerst even terugblikken op seizoen 2013 - 2014. 

Toen was er één doel voor zowel de ploeg als voor het bestuur, en dat  

was duidelijk een ploeg worden die kon meedraaien in 2de Divisie.  

Hoe zij dit toen mooi voor mekaar gekregen hebben, met als resultaat  

Kampioen in 1ste Provinciale, en daar bovenop nog eens winnaar van de  

Beker van Brabant met groot gemak, dat is ons nog allemaal goed bij gebleven.   

Leentje heeft dit allemaal voor de archieven vastgelegd op foto's.   

         

Vorig seizoen 2014 - 2015 , op een 5de plaats eindigen, als nieuwkomer 

in 2de Divisie, en dit met enkele nieuwe jonge spelers, was al een mooie  

prestatie. 
 

      

Sommige ervaren spelers verlieten de ploeg, en de vraag stelde zich of die jonge  

mannen ( Nico en Roel jullie reken ik daar ook bij ) ook hun streng zouden   

kunnen strekken. 
       

Op doorstroming vanuit heren II is het nog even wachten, behalve voor Emmanuel,  

die wel de overstap maakte na een pijnlijke keuze tussen chiro en/of volleybal. 
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Wat zijn we blij met zijn keuze.      

Voor Robbe, verleden jaar de jongste van de bende, die zich wat alleen voelde 

en nog aan boterhammekes met choco toe is      

hebben we er nu leeftijdsgenoot Janpieter erbij. Hij is eind verleden seizoen enkele     

keren komen meetrainen, dit met resultaat, en hij is hier niet meer weg te slaan. 

Derde nieuwkomer, Roel, had al wat meer ervaring in spel en plezier.  Onze   

"dubbele meter" probeert als opposite het vuur aan de schenen te leggen van Timo. 

Door al deze nieuwe gasten naast Nico, Stef, Pieter, Maxim, Yorick, Timo, Gregory, 

Joren, Roque en Robbe  hebben we met een gemiddelde leeftijd van ca 23 jaar, de  

jongste ploeg uit de reeks. Dit buiten de Volleybalschool meegerekend.  

Ze staan er ook steeds als ploeg, één samen-horende groep.    

Daar past natuurlijk een ervaren trainer bij om al dat jong geweld in goede banen te  

leiden.  Bruno heeft vorige jaren al bewezen dat hij met zijn  ploegen schitterende   

resultaten kan neerzetten.  Maar ging dit ook lukken met die jonge gasten ?   

Alle twijfel was meteen weg, dit al vanaf zijn eerste test-training.    

Voor de technische staf, zowel als voor de spelers was het duidelijk, Bruno is de   

nieuwe wind die de ploeg nodig had om dat vuur, dat talent, die jeugdigheid en  

temperament met volle plezier een niveau hoger te sturen.     

Het is al duidelijk gebleken dat onze spelers zich volop inzetten en vechten    

voor elk punt. Plus dat we iedere speler even hard nodig hebben om elke match  

tot een goed resultaat te brengen.       

Voor de spelers, lieven, ouders en supporters is het genieten van elke wedstrijd en   

van die resultaten.  Voor de spelers zijn de supporters een zevende man en toffe   

steun. 
 

         

Maar we mogen ook niet vergeten ál onze ploegen te steunen, waar ook keihard   

gewerkt wordt, niet alleen om goede spelresultaten neer te zetten maar ook om   

spe(e)lvreugde te beleven. 
 
De U13 meisjes 1, 

Deze jonge zotte bende kwam dit jaar over van de U11, daar geleid en getraind door 

ons liefste Vicky! “Dat is een goeike!”, “daar is nog werk aan!” en “voor die moet je 

opletten!” klonk het nog! Altijd leuk om een nieuw groepje te mogen trainen . 

Het team bestaat uit de ‘boenkers’ Femke & Lotte, de ‘zotte dozen’ Maite, Hanne & 

Seren, en de ‘doorzetters’ Stien & Nel. Een goede mix dus zoals je kan zien! 

We startten vol goede moed aan het seizoen, maar al snel hadden we door dat er nog 

veel werk aan de winkel was! Niet zo abnormaal want deze groep komt van het vangen 

en gooien bij de U11 en moeten nu ineens vlot 4 tegen 4 kunnen spelen in drie 

volleybalcontacten. Bovendien moest de onderhandse receptie nog volledig 

aangeleerd worden. Na veel drillen (van de trainers) en hard werken (van de meisjes) 

werden alreeds grote stappen gezet. De basistechnieken zijn al meer onder controle en 
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er kan getraind worden op een nieuw aspect, de aanval! Ik kan u al vertellen, er zijn 

nog meer ‘boenkers’ op komst! 

Tot dusver niet veel over de resultaten omdat deze op papier niet veel zeggen. Deze 

groep is nog lerende en het is vooral belangrijk om hun progressie individueel en in 

ploeg nog te verbeteren. Daarnaast gaat dit steeds gepaard met een goede wil en 

ambiance en dan is een goede terugronde al bijna vanzelfsprekend! 

Doe zo verder, jullie zijn alvast goed op weg! 

Het trainers-team 

Tim, Pieter, Vincent en Yorick   
 
De kreet ‘VCEEE -  miniemen tweeee !’ is een kreet die de laatste tijd veel gehoord 

wordt in de sporthal.   Niet alleen als er gewonnen wordt, maar ook als er verloren 

wordt, wat soms wel eens gebeurt ;) 

Sinds dit jaar spelen onze miniemen immers voor het eerst vier-tegen-vier, wat 

natuurlijk niet simpel is, zelfs  niet voor zo’n natuurtalenten …    maar wanneer het 

echt moet van de trainers, kunnen ze altijd iets meer.  Zo was er de wedstrijd op de 

opendeur, waar de meisjes wisten dat verliezen geen optie was.  Zeker niet met al die 

supporters in de zaal.  Winnen was dus de boodschap.   En ze hebben dat gedaan … En 

niet zomaar, ze hebben het zelfs nog spannend gemaakt ook !  Speciaal om het publiek 

te vermaken ! 

Dat op het veld ernaast de kadettenmeisjes ook een spannende wedstrijd aan het 

spelen waren , zorgde voor een hels kabaal, maar daar kan onze jeugd blijkbaar wel 

tegen  

Ook op training vliegen ze er regelmatig in.   Niet elke training is even hoogstaand, 

maar dat zal nog komen.   De meisjes durven al eens tegen de grond gaan, zelfs als ze 

van de trainer hun knielappen moeten uitdoen om deftig te leren duiken.   En het 

besef dat je voor elke bal moet gaan, ook voor de moeilijke, dringt stilaan door.  Nu 

nog op de matchen    

Uiteraard komt op training ook de tactiek aan bod.   Als ze ’s nachts wakker worden , al 

roepend ‘jaaa’ of ‘overpakken’ of een uitleg beginnen te doen over de waaier,   weet je 

vanwaar dat komt. 

En om af te sluiten zoals een gekende voetbaltrainer ooit deed : ze winnen niet alles , 

maar de sfeer is goed ! 

De winst volgt dan zeker !!! 

 
Het recept van een nieuw gerechtje! 

Genaamd:U 15 jongens! 
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Wat heb je nodig bij het maken van dit gerecht: 

 Niels De Mol 

 Josse Vermuyten 

 Rinus Ivens 

 Tijs Broothaerts 

 Lars Vanbuggenhout 

 Wout Olbrechts 

 Dries Olbrechts 

 Jasper  

 Simon Crivellari 

 Gabriel Jarque Moya 
 

Extra benodigdheden: 

Toch wel een volleybalveld, 

Motivatie 

Een vleugje vechtlust 

Vriendschap 

Doorzettingsvermogen 

Zelfvertrouwen 

…  

Duurtijd van dit gerecht: 

Stopt hopelijk nooit 

(Hoe langer het rijpt hoe beter het wordt) 

Voorgerecht  (Lees: Jeugdstage en begin seizoen) 

 

Om al een deel van de ingrediënten te laten samensmelten 

moesten we op verplaatsing beginnen. 

Daar konden ze 3 dagen en nachten 

Op elkaar inwerken. 

Dit smaakte naar meer! 
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Nog even goed oefenen in de keuken  

En ons voorgerechtje is klaar! 

 

Als we dan denken dat ons mooi smeuïg geheel goed aan elkaar hangt, 

Zorgen buitenstaande factoren er toch nog voor  

Dat ons geheel als ne pap in elkaar zakt! 

Potverdikke, voorgerecht mislukt! 

 

Hoofdgerecht 

We hebben lessen getrokken uit het voorgerecht  

En zijn klaar voor een andere aanpak. 

De welbekende sous-chef, Sarah Bonheure,  

komt helpen achter de schermen. 

 

Volgende ingrediënten kunnen nu niet missen 

In dit gerecht! 

Een vleugje doorzettingsvermogen, 

Een snuifje zelfvertrouwen, 

Een soeplepel vechtlust, 

Een blik Techniek, Tactiek en Ervaring 

Maar vooral vriendschap om dit gerecht te binden! 

 

Dit gerechtje was zeer geslaagd, 

Maar om er een topper van te maken 

Moeten we toegeven dat sommige ingrediënten 

nog niet rijp genoeg waren 

En dus nog wat pit en ervaring misten. 

Maak de volgende keer van die soeplepel maar 10 soeplepels vechtlust 

Want het gerecht smaakte nog niet goed af 
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We passen dit toe bij het volgende gerecht, 

Zodat dit NOG BETER zal worden als  

het gerecht dat we nu hebben gemaakt. 

Dan kan dit alleen maar een klasse- gerecht worden! 

 

Het Dessert 

We kiezen voor een eenvoudig nagerecht, 

Maar toch komt Elyne Van de Voorde  

ons nog even versterken, ook als sous-chef. 

 

Het wordt een heerlijke taart met slagroom  

van enkel de zoetsmakende overwinningen! 

 

Smakelijke groetjes! 

 

Chef Kok, 

Hanne Carolus 

 
De U15 meisjes,  

10 gemotiveerde meisjes waar ik  in het begin niet goed van wist wat ik kon 

verwachten. Met aan de leiding kapitein Trees begonnen we eind augustus samen aan 

een grote opdracht! We moesten leren hoe het 6 tegen 6 systeem in elkaar zit. Samen 

met Yorick startten we aan de grote opdracht!  
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Vandaag de dag staan we 10 wedstrijden verder en zie ik een duidelijke vooruitgang. 

Van het gewone simpele 6 tegen 6 volleybal, naar volleybal met soms zéér mooie 

punten! De U15 meisjes zijn vechters, en verliezen doen ze niet graag. Het grote 

voorbeeld hiervan was met het opendeurweekend waar ze dit aan iedereen wilden 

laten zien. Van 0-2 achter tegen het sterke Beivoc Humbeek, naar 3-2 winst! Jullie 

verdienden deze overwinning! Ik die stond te sterven van de stress aan de zijlijn, en 

Yorick die er alles aandeed om toch nog het einde van de wedstrijd te kunnen 

meepikken!  

Vandaag de dag, december 2015, weten we waar we naartoe willen. We zien duidelijk 

dat jullie vooruitgang maken en daar worden wij als trainers enkel blij van! We gaan de 

komende maanden nog hard werken om het gewenste spel te zien maar wat mij 

betreft zijn die ladies goed bezig!  

Doe zo verder meisjes! 

Lars  

 
Dag U17 jongens, 

  

Een fusie-ploeg, niet altijd even gemakkelijk. Zeker niet als de fusie er één tussen 

Wolvertem en Eternit is ;). Gelukkig was er een paar jaar geleden al eens voorgedaan 

hoe zo'n fusie een positieve uitkomst kan hebben, en ik kan jullie zeggen dat wij daar 

dit jaar wederom in aan het slagen zijn! 

  

Op training verdween de verdeling tussen de twee ploegen al na een paar 

weken, iedereen zevert met iedereen, en iedereen lacht met iedereen ( ook de trainer 

wordt niet gespaard ), een gezonde sfeer in een ploeg vol puberende jongens met 

andere woorden!  

  

Gelukkig wordt er af en toe toch ook nog de serieus gevonden om eens goed te 

trainen, ik kan dan ook zeggen dat ik jullie week na week beter zie spelen! Nick doet 

dat heel goed op de middenpositie, enkel en alleen al op vocaal vlak doet de 

tegenstand het in zijn broek! Michiel heeft nog steeds de stabielste receptie die ooit 

gezien is bij de U-17 jongens. Jelle blijft 'den boenker' van de ploeg, kracht te veel die 

jongen. En door Stef eens uit te spelen op de passeurs-positie is er zowaar een 

nieuw VCE-wonderkind ontdekt! 

  

Verder mag ik niet vergeten alle jongens van Wolvertem die wekelijks de verplaatsing 

naar het verre KODB maken, te bedanken! Jullie zijn met zijn allen héél goed bezig!  

  

Doe zo voort! 

U17 in volle (r)evolutie ! 
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Een nieuw seizoen, een nieuwe trainer, Wout V. Buggenhout, die in duo-baan met 

mezelf de U17 meisjes naar het volgende level moet helpen. 

Het U15 meisjesteam werd einde augustus herenigd met onze 2-ling Birthe en Frauke, 

oude bekende van ons team. Door deze iets bredere kern hebben we iets meer 

mogelijkheden en liggen enkele keuzes iets makkelijker. Zo hebben we nu 2 passeurs 

Dara & Birthe (die ook nog op aanval speelt) die de ballen verdelen op het veld en 

Esther als libero die zorgt voor de nodige ondersteuning in receptie en verdediging. 

Het jeugdweekend startte geweldig, een leuke sfeer, lekker zomerweer en vele leuke 

activiteiten in combinatie met stevige trainingen. Helaas was er ook een valse noot op 

zaterdag met een polsbreuk van Jana waardoor ze 6 weken de gips in ging. We waren 

nog maar enkele weken verder en de 2e patiënt meldde zich aan: Isabeau had een 

liesbreuk en zou einde oktober geopereerd worden en ‘out’ zijn tot einde december.  

De inzet & focus bleven hoog en het team knokte zich in de heenronde tot een 2e 

plaats, na Machelen. We zitten maar met 5 ploegen in de reeks en hebben dus niet 

zoveel matchen te spelen. Een prima prestatie waarvoor een dikke proficiat van de 

trainers. De trainingen met meer focus op specifieke spelonderdelen (met een big 

thanks aan Yorick) hebben zeker al vruchten afgeworpen. 

De volgende weken proberen we onze 2e plaats veilig te stellen en er zal hard gewerkt 

moeten worden door iedereen, op alle vlakken. Zonder de afwezigheden in rekening te 

nemen van onze lang gekwetsten, halen we een aanwezigheid op training van bijna 

90%.  

De volgende stap in de evolutie die we verwachten, is een hogere concentratie 

gedurende de 5 sets die we spelen en het uitvoeren van de opdrachten die we als 

trainers tot 100 keer herhalen tijdens trainingen. Als we die zaken nog kunnen 

verbeteren, kunnen we een mooie plaats bereiken in de terugronde en uiteraard veel 

fun hebben met het team. 

Wout & Bert 

 
Lieve U11’kes en VBS’ers, 

 

Het seizoen begon met enkele oude bekenden van vorig jaar, maar na verloop van tijd 

kwamen er steeds meer nieuwe gezichten bij! Momenteel trainen we met een totaal 

van 20 toppers verspreid over de U11 en VBS.  

Elke training staan jullie in de sporthal met een gezonde dosis enthousiasme en 

energie (op vrijdag een overdosis?) klaar om alles te geven.  Soms gaat het luisteren al 

eens minder (ja Lander begin al maar te lopen!) maar over het algemeen zien we een 

positieve progressie bij iedereen.  
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De U11 staan op dit moment in de competitie ongeslagen (lees: 4 keer gelijk gespeeld 

en 2 keer gewonnen) op een tweede plaats. Deze groep hangt heel hecht aan elkaar en 

dit merk je ook op de matchkes: naar elke onhaalbare bal wordt gedoken en beide 

ploegjes supporteren voor elkaar wanneer ze hun set hebben afgewerkt. Ook het 

harde werk op de trainingen wordt doorgetrokken naar de match: 3 contacten, ver en 

kort overtoetsen en sommige spelers kunnen zelfs al bovenhands opslagen. Doe zo 

voort! 

De VBS kunnen nog niet meedoen aan de competitie maar er wordt wel meegedaan 

aan demotornooien. Ook hier worden de verschillende spelvormen goed uitgevoerd en 

zien we ook al mooie volleybal. Op de training proberen we elke week de spelvormen 

te oefenen en dit lukt al heel goed. Goed bezig! 

De terugronde voor de U11 gaat een mooie uitdaging worden want we spelen tegen 

de eerste en tweede plaatsen van de andere reeksen. We gaan ons dus op de 

trainingen en wedstrijden voor de volle 100% inzetten om een mooie plaats in het 

eindklassement te behalen, maar ook vooral om ons te AMUSEREN op het veld!  

Groetjes, 

Jens en Leen – trainers U11 en VBS 

Heren 2e Provinciale 

Met 15 begonnen we aan het seizoen 2015-2016. Drie basisspelers verlieten de ploeg aangezien 

Filip Carmeliet en Kurt de Vriendschap-ploeg vervoegde en Manu terecht de stap zette naar de 

eerste ploeg. Langs de andere kant hadden we met Bert, Toon, Jeroen en Lars Nowé enkele oude 

gezichten die terugkeerden. Doe daar een vleugje jeugdigheid bij en wat ervaring en we waren 

klaar voor het seizoen… Dachten we… 

Er waren hoogtepunten zoals de memorabele opendeurmatch tegen Lennik die in een tiebreak 

in ons voordeel beslecht werd. En Wolvertem ging ook vlot voor de bijl door goed volleybal met 

veel inzet. Maar de ene week is de andere niet… Met 3 winstmatchen (op moment van schrijven) 

kunnen we dan ook niet meteen tevreden zijn en bengelen we ergens onderaan het klassement. 

We mogen niet vergeten dat we meestal met een jonge ploeg op het veld staan, al haalt Bert de 

gemiddelde leeftijd wel stevig omhoog. Die jongeren laten met momenten zien dat het 

potentieel aanwezig is, dat ze technisch vaardig zijn en fysiek snel en sterk genoeg, maar het is 

hun opdracht nu om mentale weerbaardheid, grinta en constante te kweken.  

Als coach is het niet makkelijk om wekelijks een ploeg samen te stellen. Veel spelers zijn aan 

elkaar gewaagd en op basis van aanwezigheid, inzet en kwaliteit van trainingen en wedstrijden 

wisselen opstellingen week na week. Dit houdt iedereen scherp maar is niet makkelijk om 

automatismen te kweken. Maar met welke basisploeg ook moet heren 2 in staat zijn om zijn 

plaats in 2e provinciale veilig te stellen. 

Enfin, ik wens mijn spelers en alle VCE-ers een fijn jaar toe, waarin dagen verrassend en boeiend 

mogen zijn. En als het nog even kan, graag nog wat volleybalplezier en –overwinningen.  

Dames 2 
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Eind vorig seizoen leek het er op dat het ploegje waarvoor ik 10 jaar op de supportersbank had 

gezeten, niet wist welke weg ze zouden bewandelen in het seizoen 2015-16. Op de belangrijke 

match tegen Londerzeel kwam toen de vraag of ik het niet zag zitten om dit ploegje 

vriendinnen te trainen en zo bij elkaar te houden. In de euforie van het moment zij ik ja, niet 

wetende waar ik aan begon. 

Dat het niet makkelijk zou worden was in augustus al duidelijk, 2 speelsters die voor opvolging 

in een verre toekomst zouden zorgen, gingen pas inpikken bij de terugronde. Inge heeft een 

prachtige dochter Lore op de wereld gezet en Ellen heeft met Oscar voor een sparringpartner 

voor Jack gezorgd. Er was dus maar een kern van 8 om het seizoen mee te beginnen. 

Nog tijdens de voorbereiding werd dit herleid tot 6, Vicky bleek ook zwanger en Caro koos om 

zich volledig op haar studies te gaan concentreren. Gelukkig waren er Gitte, Leen en Sheila ex-

VLM’ers die kwamen meetrainen en ook de reservematchen voor hun rekening namen. 

Dat deze dames vriendinnen zijn en mekaar goed aanvoelen is wel duidelijk. Vanaf de eerste 

match draaide dit ploegje super. Resultaat is een eerste plaats in de rangschikking. Tot nu toe 

hebben we maar 3 puntjes laten liggen, eentje tegen Machelen en 2 tegen HZ. 

Een speciale vermelding gaat uit naar Stephanie die door de afwezigheid van Ellen, bijna alle 

sets van reserven en hoofdmatch gespeeld heeft en dit met verve heeft gedaan. Chapeau! 

Om toch een beetje rust te gunnen aan de basisspeelsters kwamen de zusjes Leen en Laura 

van dames 3 ons enkele keren bijspringen. Laura heeft hierbij haar vinger gebroken, waardoor 

ze een week of vier uit was als passeur van Dames 3. Sorry Patrick…. 

Met nog één match van de heenronde te gaan staan we dus op kop van de rangschikking . Ook 

onze reserven staan eerst. De vooruitzichten zijn goed voor de terugronde. Ellen en Inge zullen 

er terug bij zijn. Er zijn nog veel uitwedstrijden af te werken, maar we gaan nog een tandje 

bijsteken.  

Ilse, Elke, Tine, Sarah, Stephanie, Ann, Gitte, Leen , Sheila, Laura en Leen, proficiat en bedankt 

voor jullie inzet. 

Inge en Ellen, steek jullie handen maar uit de mouwen, gedaan met de (bevallings-)rust. 

En voor onze harde supporterskern….super bedankt allemaal. 

Een fijn en sportief 2016 

Andre    

 
 

4. Activiteiten 

Het was een drukke (na)zomer met het jeugdweekend in Herentals (weer een topper 

met dank aan de organisatie van Conny, Yorick en de medewerkers en trainers), 

Eternity Day, de jaarlijkse trainersvergadering, de deur-aan-deur wafelverkoop en het 

opendeurweekend (zonder pieren). 

Wat komt er nog aan ? 
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Niet zo heel veel meer, maar toch zeker een paasverkoop met lekkers voor thuis, de 

familie of de buren. Met het clubfeest sluiten we zoals gewoonte het seizoen weer 

af, maar intussen nog genieten van de terugrondes van alle ploegen. 

Vergeet ook niet da we vanaf begin februari in een heus pannini-stickerboek prijken 

en jullie, ouders, grootouders, nonkels en tantes stickers moeten verzamelen om dat 

uniek boek vol te krijgen. Allen naar de Carrefour zou ik zo zeggen ;-) 

5. Ploeg van ’t Stad 

We wilden als bestuur iets invoeren waardoor we enkele zaken die belangrijk zijn in 

onze club in het daglicht wilden stellen. Een leuke beloning is zeker een aanleiding 

om er volledig voor te gaan. De meeste ploegen kennen het principe en proberen ook 

sportief en extra-sportief de zaken vlot te laten lopen. Top allemaal en moge de beste 

winnen !! 

De tussenstand op dit moment: 

Dames 1 

U15 meisjes 

 

6. Takenlijst 

Een nieuw systeem waar ploeg A voor ploeg B werkt en omgekeerd. Wie wat 

doet, is niet belangrijk, als het maar gedaan wordt. Uiteraard neemt hier 

iedereen van elke ploeg zijn verantwoordelijkheid ! Voor de terugronde van onze 

jeugdploegen komen er nog wedstrijden bij vanaf januari. Hou hier dus zeker 

rekening mee ! Het aantal ploegen is niet gedaald dus met 2 taken kom je er niet 

per ploeg. We gaan zoals elk jaar trouwens naar 3 à 4 taken per speler om te 

markeren, scorebord te doen of te scheidsrechteren. Trainers en 

ploegafgevaardigden, let dus op wanneer de volgende lading wedstrijden 

binnenkomt én zorg ervoor dat alles weer snel ingevuld is zodat iedereen zeker is 

dat de wedstrijd zonder problemen kan doorgaan. VCE = 1 club = 1 team !! 

7. Vacatures 

Onze club zoekt nog scheidsrechters die – na een georganiseerde opleiding – 

voor onze club wedstrijden willen leiden. Elke ploeg in competitie (seniors) heeft 

één scheidsrechter nodig en bij het ontbreken van het juiste aantal kan het zijn 

dat de VVB de laagste ploeg uit competitie neemt !! 

Vrijwilligers die zich willen inzetten voor een bepaalde activiteit (en hier dus niet 

naar de maandelijkse vergaderingen moeten komen), zijn altijd welkom. We 

denken aan opendeurweekend, eetfestijn (nog te plannen), clubfeest enz. 

Contacteer gerust een bestuurslid om verder af te spreken. 

Met dank aan alle sponsors en sympathisanten 
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Hoofdsponsor: ETERNIT 

Sponsorboekje: 

Eternit - Belfius regio d'monde Buggenhout - Auto's Verschueren BVBA - V.D.B. 

Mazout puurs-oppuurs - Marc Plaskie - Hugo Van Praet - Drink Market Persoons - 

Carrefour Market - Hugo De Schutter - Parfumerie Nefertete - Bij den Dirk - 

Willebroek travel - Meubelen Jozef Van den Bergh NV - Larock - Marivoet - 

Delicatessen Van Renterghem - Het Bloemenhuis - Garage Bredael NV - Christian 

Leo BVBA - Opticien Freddy Van Den Broeck -t Groentehalleke - Firma Claessens - 

Else Bilcke- Alarm Systems BVBA -Mabing ING - KBC Bank & Verzekering – 

Vandenhoute - Van Doorslaer Hugo - Rodal - DVV Verzekeringen - Supercars 

Jacques - Rijscholen Traffix Verkeersschool - Garage Dugu - Viandoo Slagerij - Cafe 

De Vriendschap - Hoeve Ten Bossche - Pitta Pizza Pasta Parma - Van Nerom Gert - 

Vivaldi Dekor – Verma - Vee & Hobbyvoeders Van Cappellen - Kapsalon Esme - t 

Ganzenbord - Bas en Schoonejans - Robert Lauwers bvba - Sammels - Garage De 

Coster - Marmitte Ph. & St - Cornix Productions - Fietshandel L.Craen - Cafe De 

Rembrandt - Netconcept NV - Van Den Bergh-Van Roy BVBA & zoon - Aries - 

Dimarco - Dream Holidays - Bouwmaterialen Willy Clymans - De Maeyer 

Vishandel - Yu Rong - Jokes Bokes - Versacrum Koi & Co - Thielemans & co - 

Studiebureau Lombaert BVBA – Plekpot - Villa Durbuy - Dierenartsencentrum 

Anthemis - Bril Design Optiek Reniers bvba - Denco banden BVBA - Bakkerij 

Marc&Katrien - Praille - De Berken - Jan Muyldermans - Jump4kids - Standaard 

Boekhandel bvba Insieme - Huysmans bvba - De Donder-Devos - DW Banden 

Service - Valotrak - Jean & Robin Robyns - De Laine - Babyplus  - Vanderstraeten - 

BVBA New ’t Duvelke - Meeus Autocenter bvba - Yanis 1965 - Houthandel Van 

Hemelrijck NV - Hobby-Food bvba - Poortcenter - Bakkerij Meert - Bakkerij 't 

Hoekske - All Inside - MB Tuinen - IsoProjects - Augustus (Beckx airco) - Sinonquel 

bvba - Fietsen Van Campenhout bvba - BVBA Vlaeminck & Co ( Den Berg )- Michel 

Gillesjans - Auto Seb bvba - Delhaize IZOCK BVBA - Garage Desmedt - Degero 

Woonprojects - Kennis bvba - Moderne Verdonck - Doopsuiker De Buyser - Eco 

Road - Algemene Schrijnwerkerij Niroy - Marc Struyf Den Triest - Denis BVBA - 

Granidesign Culot BVBA - Het Nieuwe Bed - Eurika Shoe - Van Laer Humbeek - 

Zakenkantoor Thielemans BVBA - Atomium Motors - DB Carrosserie Wolvertem 

NV – Hello - Huyberechts Schilderwerken - Van Wemmel & De Cat - Bocht10 

Praatcafe - La Maison Pure -  

IB Concept bvba - Bio Shop - K & E Algemene Gevelwerken - Sushi Square - Jan 

Maes Juwelen - Garage Groenhof - Pastahuis Jandelies - Steppe Jan Co - De 

Coureur - BVBA Willy’s Moustache  - SAM PHAT THAI - Heimbach 

Shirtreclame: 

ARK – DVV Peter Lamberts – Hugo Geudens – Ariës - Eternit 

Bordreclame: 
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Dimarco – Broothaerts Selexion – Ariës – STK – Ste Godelieve - … 

Andere sponsoring: (jeugdweekend, ..) 

Calandro-team, Crelan Vermuyten, Kapelse Dakwerken, Garage Van Der Gucht 

KBC Kapelle-o/d-Bos 

 

De voltallige bestuursploeg (met uitzondering van Eternit-liaison Martin) van 

Volleybalclub Eternit 2015-2016: 
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DAMES 1 – 2de provinciale 

--------------------------------- 

In februari 2015 contacteerde David, toenmalige succesvolle trainer van Dames 1, mij met de vraag 

of ik interesse had om de fakkel van hem over te nemen als trainer van Dames 1. 

Na een aantal wedstrijden incognito (of dat dacht ik toch) gescout te hebben, nam ik met plezier 

deze uitdaging aan. Mijn grootste motivatie was het groeipotentieel van de verschillende 

speelsters,  alsook de goede sfeer binnen de ploeg. Het leken mij allemaal vriendinnen, die als een 

hechte groep op het veld stonden. 

Begin augustus begonnen de trainingen en bleek al heel snel dat mijn gevoel juist zat. Er werd heel 

hard getraind zonder al te veel te morren. Spijtig genoeg bleven we niet gespaard van kwetsuren en 

moesten wij Jana en Charlotte tijdens de voorbereiding voor meerdere weken missen. Ook door de 

vakantieperiode werd de voorbereiding enigszins verstoord en heel snel kwam de eerste wedstrijd 

eraan, nl. de eerste ronde van de Beker van Antwerpen tegen Zoutleeuw, 1ste provinciale.  

Dit leek me een goede test om te zien hoever we al stonden in onze voorbereiding naar het nieuwe 

seizoen toe. En ja, geheel onverwacht wonnen we met  1-3 in Zoutleeuw. Een heel verbaasde 

tegenstander, die op alle gebied overklast werd en op geen enkel moment de wedstrijd in handen 

kon nemen. 

Alvorens een woordje uitleg te geven over de competitie, schets ik eerst graag het verdere verloop 

van het bekerwedstrijden. 

Op naar de tweede ronde dus, waar we Leefdaal 3 (3de provinciale) met 3-0 versloegen na een korte 

en stressloze wedstrijd. De tegenstander kwam op geen enkel moment onder de opslagdruk uit en 

moest dus snel het onderspit delven. 

In de derde ronde van de beker stond ons een zwaardere dobber te wachten, nl. tegen Grivok, die 

eveneens in onze reeks speelt, 2de provinciale dus, en waarvan vorig seizoen 2 maal redelijk sec 

verloren werd. Onze speelsters waren uitermate gemotiveerd om revanche te nemen voor vorig 

jaar.  Dit bleek al duidelijk uit de setstanden van de eerste set, nl. 25-8. Set 2 en 3 verliepen 

eveneens  vlot (25-22 en 25-21) en op 1u15 was de klus geklaard. Een vlekkeloze wedstrijd, die als 

de beste tot op heden mag bestempeld worden. Gewoonweg foutloos.  

En zo zitten wij dus in de ¼ finales, die tussen 03 januari en 07 februari moet gespeeld worden. 

De competitie verliep lichtjes anders. Ook al is 6 gewonnen wedstrijden op 9 een behoorlijk 

resultaat. 

Na een vlekkeloze start tegen Londerzeel, waar met vlotte 0-3 cijfers werd gewonnen, begon onze 

wedstrijd tegen Halle ook zorgeloos. Heel snel 2-0 voor en zicht op winst in de derde set. Tot het 2-

3 spook de kop begon op te steken (u moet weten dat onze dames vorig seizoen de recordhouder 

binnen de Belgische competitie waren om met 2-3 te verliezen) en we met 23/25 de derde set 

verloren om, en ja u kunt het raden, met 2-3 te verliezen.  
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Zelfde scenario tegen Lot de week nadien. Even leek het dat we de derde set weerom gingen 

verliezen, maar toen hebben onze speelsters het hoofd koel kunnen houden en de derde set met 

25-23 kunnen winnen. Eindelijk  leek de ban van de 2-3 nederlagen gebroken.  

De week nadien zijn ze zelfs met 2-3 gaan winnen in Wolvertem met 3-15 cijfers in de vijfde set. 

De anticlimax lag tijdens onze opendeurdagen tegen Kruikenburg 1, waar de druk van de 

tegenstander van in het begin van de match onze speelsters heeft verstikt en de tegenstander hen 

nooit de kans heeft gegeven om overeind te krabbelen. Bovendien verloren wij, naast Charlotte die 

nog steeds niet uit blessure was teruggekeerd, eveneens Maxime met een voetletsel, waardoor zij 

tot eind 2015 out zal zijn. Wedstrijd om te vergeten, dachten we dan maar en de volgende 

wedstrijd beter. 

Spijtig genoeg was de wedstrijd in Halle (de ploeg tegen wie de 2-0 voorsprong werd weggegeven 

om met 2-3 te verliezen dus) niet de gewenste wederopstanding. We verloren met 3-0, ook al was 

dit in set 1 en set 3 met het kleinste verschil.  

Deze 2 verlieswedstrijden waren voor iedereen het signaal om nog harder en intenser op training te 

werken en zich maximaal te geven op de wedstrijden. Bovendien kon Charlotte de trainingen 

hervatten. 

Deze inspanningen werden dan ook in de volgende 3 competitiewedstrijden (+ de beker tegen 

Grivok wat ons dus op 4 gewonnen wedstrijden na elkaar brengt) beloond. Deze wedstrijden tegen 

Kruikenburg 2, Gooik en Grivok (zelfde ploeg als voor de beker) werden allen gewonnen met 3-1. 

Na 9 wedstrijden staan wij dus alleen op de 4de plaats met 3 punten voor op de vijfde.  

Er volgt nu nog een moeilijke periode te doorworstelen met de examenperiodes voor de 

humaniorastudenten in december (4 speelsters zitten nog met examens) en voor de 

universiteitsstudenten in januari (eveneens 4 speelsters). Dankzij onze ruime kern en diverse 

oplossingen voor alle posities, hopen we er zonder al te veel kleerscheuren door te geraken. 
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