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Ro Time Dynamivo, een terugblik. 

Het ontstaan van één of andere club is niet zelden het resultaat van een samenloop van 
omstandigheden. Zo ook voor Dynamivo Dadizele dat in de persoon van Magda Bekaert de 
stichter heeft. Magda moest voor haar studies regentaat lichamelijke opvoeding een 
ploegsport beoefenen in competitieverband.  Aangezien er in Dadizele geen dergelijke 
vereniging bestond en haar voorkeur uitging naar volleybal verzamelde zij enkele 
gelijkgezinden en in 1972 werd het DYNAMIsch VOlleybal Dadizele boven de doopvont 
gehouden. Het seizoen 1972-1973 werd aangetreden in 2de provinciale. De wedstrijden 
werden gespeeld in open lucht in het Daiselhof. Dat eerste seizoen werden er twee 
overwinningen behaald, er werd twee keer gewonnen van Deerlijk dat ook een beginnende 
ploeg was. Magda Bekaert leidde de eerste trainingen maar al rap werd er bij BLOSO een 
trainer gevraagd. Dirk Dobbelaere werd ons toegewezen om tien gratis trainingen te geven. 
Hij veroverde er ook het hart van Magda en zij werden een koppel. 
Het seizoen 1973-1974 trad Dynamivo, door een groeiend aantal ploegen in het West-
Vlaamse volleybal, aan in 3de provinciale. 
Voor het seizoen 1974-1975 werd verhuisd naar de nieuw gebouwde sporthal in Rollegem-
Kapelle. De verplaatsingen zowel voor wedstrijden als trainingen gebeurden per fiets. Het 
werd een successeizoen want in de West-Vlaamse beker schakelde Dynamivo twee 
eersteprovincialers uit om in de derde ronde geëlimineerd te worden door derdenationaler 
De Haan. De reserven speelden kampioen, de eerste ploeg kon als tweedegeklasseerde 
promoveren naar 2de  provinciale achter kampioen Moeskroen. In de tweede helft van dat 
seizoen startte Magda Bekaert ook een jongerenwerking op. De twee gepromoveerden 
domineerden de competitie. Het ongenaakbare Moeskroen werd kampioen voor Dynamivo 
Dadizele. Dat seizoen kwam de ploeg met een wedstrijd rechtstreeks in het Radio 1 
sportprogramma Ondersteboven met Carlos Deveene en Miek Clinckspoor die present 
waren in Rollegem-Kapelle. Op het eind van het seizoen werd het bestuur uitgebreid en 
herschikt.  
Stilaan groeide de ambitie om kampioen te spelen. Voor de trainingen en wedstrijden 
verhuisde de ploeg naar Moorslede. Na een bijzonder sterke eerste ronde met maar twee 
sets op het passief speelde Dynamivo zich op vier wedstrijden van het competitieslot in 
Deerlijk  tot kampioen. 
In het debuutseizoen eerste provinciale (1977-1978) was het knokken tot het einde om het 
behoud, een uiteindelijke 8ste plaats, te verzekeren. Het seizoen erop behaalde Dynamivo 
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een 5de plaats en werd er ook met een ploeg buiten competitie, een jongerenploeg, 
aangetreden. Spelverdeelster Patricia Dupulthys was de eerste speelster die uit de 
jongerenwerking tot de eerste ploeg doorstootte. 
Het seizoen 1979-1980 werd een 3de plaats behaald en ontpopte Dynamivo zich tot de 
boeman van de titelkandidaten. Het seizoen erop deemsterde de ploeg de tweede ronde 
weg. Het leidde een aantal magere jaren in. 
 
Onder de sportieve leiding van Dirk Vandermeersch die eerst jeugdtrainer was bij Dynamivo 
werd er vanuit derde provinciale weer gestart met een nieuwe ploeg en inbreng van 
jeugdspeelsters. Dat leidde een succesperiode in met als hoogtepunt de titel in eerste 
provinciale én bekerwinst. Voor het eerst trad Dynamivo aan in divisie met een directe 
promotie naar eerste divisie. Een te rappe doorsteek bleek nadien. Van de succesvolle en 
sterke ploeg die de promotie uit provinciale bewerkte vielen er door diverse omstandigheden, 
gezin en verhuis, speelsters weg. Vier seizoenen knokken tegen het behoud liet zijn sporen 
na. Talentvolle speelsters werden weggeplukt. Ook dit seizoen was het knokken voor het 
behoud. Ondertussen was er een tweede ploeg in 1ste provinciale actief, een derde in 3de 
provinciale naast een vierde senioresploeg in 4de provinciale. Alle ploegen hadden het 
sportief moeilijk maar zowel de divisieploeg als de eersteprovincialer konden het behoud 
verzekeren. De derdeprovincialer kon dat niet. Het bestuur opteerde er dan ook voor om de 
eersteprovincialer en de divisieploeg samen te voegen en weer aan te treden in het 
provinciaal volleybal. Nog een seizoen knokken voor het behoud zou mentaal te zwaar zijn 
voor deze jonge groep. De ploeg is overigens heel jong met een gemiddelde leeftijd van 20,4 
jaar en speelsters waarbij er 11 van de 13 speelsters hun opleiding genoten binnen de club. 
Daar is het bestuur terecht fier op. Een tweede senioresploeg zal volgend seizoen aantreden 
in 4de provinciale. 
 

 
 
Foto : laatste match in 2de divisie ! 
 
 
 



Jeugdwerking 
Met de komst van Norbert Theuninck als jeugdtrainer werd geleidelijk aan een sterkere 
jeugdwerking op poten gezet. Die rendeerde stilaan en leverde ook sportieve successen op 
met provinciale titels en bekers. Toch blijft het doorstromen naar de eerste ploeg dé 
doelstelling van die jeugdwerking. Er wordt ook naar gestreefd om de betere talenten zo 
hoog mogelijk te laten spelen. het jongste seizoen werd er aangetreden met tien 
jeugdploegen in competitie. De meeste daarvan worden getraind door speelsters van de 
eerste provinciale ploeg. De recrutering begint al in de eerste leerjaren met de 
volleyspeeltuin om daarna door te gaan naar de Sport Line Tour en zo verder. 
 
Financiering 
Niettegenstaande geen enkele speelster betaald wordt blijft het elk seizoen een opgave om 
het jaar financieel sluitend te krijgen. Daarvoor kan er gerekend worden op enkele grotere 
sponsors naast een dertigtal plakkaatsponsors, de lidgelden en financiële acties. Zoals een 
wijn- en portoverkoop rond de jaarwisseling, een kiekenfret waarop de jongste jaren ruim 
vijfhonderd mensen op af kwamen, een bloemenverkoop en café op de feest- en avondmarkt 
in Dadizele. Wat dan wel grote inspanningen vraagt van zowel de bestuursleden als 
vrijwillige medewerkers waarop er gelukkig kan beroep gedaan worden.  
 
Het blijft de bestaansreden van de club om zoveel mogelijk meisjes een sportieve 
vrijetijdsbesteding aan te bieden via het volleybal. Naarmate zij ouder worden wordt er wel 
een groter engagement gevraagd ten opzichte van de club. Het elfkoppige bestuur maakt 
zich ondertussen op voor een nieuw seizoen. 
 
 
(Rik Bekaert) 


