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PLOEG IN DE KIJKER
W 588 Volley Oudenburg-Gistel
Om deze fusieclub voor te stellen lieten we 3 personen aan het woord : de kersverse voorzitter
Ann Declerck, de secretaris Hannes Cardon en zijn vader Johan Cardon, de man die meer dan
20 jaar lang secretaris was. Ann rolde er eigenlijk toevallig in als voorzitter afgelopen zomer.
Beroepshalve is zij directiesecretaresse bij CGG Eclips (wat staat voor Centrum Geestelijke
Gezondheidszorg) in Gent. Ann nam het voorzitterschap over van Heidi Devriendt, die
vroeger zelf nog kapitein was van de hoogstspelende damesploeg. Het bestuur van de
fusieclub telt 6 bestuursleden aangevuld met 5 ploegafgevaardigden. De amper 21-jarige
Hannes Cardon (wellicht de jongste volleybalsecretaris in West-Vlaanderen) nam in de zomer
van 2012 het secretariaat over van zijn vader Johan Cardon (die momenteel ook nog lid is van
de provinciale competitieleiding in het KWVBV). Johan begeleidt echter wel zijn zoon
Hannes daar waar nodig. Zo vormen ze een goeie tandem in de club. Johan zetelt echter niet
meer in het clubbestuur. Hij was secretaris van Gistel van 1985 tot de fusie in 2005. Van
2007 tot 2012 was hij nogmaals secretaris, maar dan van de fusieclub Oudenburg-Gistel.
Vóór 1985 was deze bezige bij ook al 10 jaar scheidsrechter, toen aangesloten bij Volley De
Haan. De fusieclub beschikt niet over een jeugdbestuur, maar de nieuwe voorzitter is wel nog
op zoek naar een sportief coördinator voor haar club, die aan 2 voorwaarden moet voldoen :
objectief zijn (dus geen familiebanden hebben binnen de club of bevriend zijn met spelende
leden) en onbezoldigd zijn of haar taak vervullen.

kampioen 2011-2012 dames én heren

Een brokje geschiedenis van de club uit het land van Godelieve en Arnoldus.
De club is ontstaan in de lente van 2005 als gevolg van de samensmelting van Volley
Oudenburg en VC Gistel.
Deze korte geschiedenis bestaat dan ook uit drie hoofdstukken, namelijk telkens een deel over
VC Gistel en Volley Oudenburg van voor de fusie en uiteindelijk een deel over de huidige
club sinds 2005 tot op vandaag.
VC Gistel – 1965
VC Gistel werd gesticht in 1965. De kleuren waren van meet af aan rood/wit en het
stamnummer was W 0588. De eerste ploeg was een herenploeg en bestond hoofdzakelijk uit
rijkswachters van de brigade Gistel. Op de parkeerplaats van de firma van de toenmalige
voorzitter, Georges Casteleyn, werd een volleybalveld geschilderd. Men kon volleybal gaan
spelen, doch op een zeer primitieve manier. Het jaar daarop kon men voor iedere
thuiswedstrijd een loods van de firma vrijmaken en zo had men toch vrij vlug een dak boven
het hoofd. Onder impuls van de toenmalige secretaris, André Deprez, groeide het Gistelse
volleybal gestaag en na 5 jaar werd dan ook een damesploeg opgericht.
Op zoek naar betere accommodatie verhuisde het volleybal wat later naar de sportzaal van de
meisjesschool van Eernegem. Kort daarop verhuisde men opnieuw, nu naar de sportzaal van
het KTA te Gistel.
Het volleybal kende grote bijval zodat men zelfs startte met een jongerenploeg heren in de
laagste provinciale reeks en dit onder een afzonderlijk stamnummer.
Zij kregen de naam Jong Gistel. Deze ploeg bleef echter maar een paar jaar bestaan.
In 1982 werd de stedelijke sporthal in Gistel ook door het volleybal in gebruik genomen.
In de loop van 1984 kwam er meer en meer interesse van jongere meisjes, die echter nog te
weinig afwisten van het volleybal om te kunnen trainen met de hoofdploeg. Een speelster van
de damesploeg, Mieke Huyghebaert, werd bereid gevonden om op een andere avond wat
initiatievolley te geven. Deze groep van jongeren groeide steeds verder aan en in het seizoen
1986-87 werd de stap gezet naar de jeugdcompetitie.
In 1985 deed Johan Cardon de overstap van Red Star / Rode Duivels De Haan naar Gistel en
werd zo de nieuwe secretaris. Vanaf dan werd meer aandacht besteed aan de jeugdwerking
wat resulteerde in de groei van het aantal jeugdploegen, echter hoofdzakelijk bij de meisjes.
Intussen speelden beide seniorenploegen afwisselend in 1ste of 2de provinciale.
2001, het hoogtepunt of het begin van het einde, wie zal het zeggen. De uiteindelijke promotie
van de herenploeg naar 1ste nationale. In 1999 was dit reeds gebeurd, maar in 2000 volgde de
degradatie. Tijden de vier jaar nationale werd “de top 15 van België” gehaald. Een mooie
prestatie voor een “stadje” als Gistel. Maar ook was het misschien een stap te hoog voor deze
stad. De opdracht voor het kleine bestuur is veel te zwaar : niet alleen de opdracht om het
financieel rond te krijgen, maar ook het extra werk op en naast het veld dat dit niveau met
zich meebrengt, vergt heel veel van hen.
Een conflict tussen beide herenploegen is uiteindelijk de druppel die de emmer doet overlopen
en de beslissing wordt genomen om na het seizoen 2004-2005 de werking stop te zetten.
Onder impuls van Johan Cardon, die in 2004 een stapje opzij had gezet voor de jongere
generatie, wordt in het voorjaar van 2005 een oplossing gezocht om zowel de dames als de
jeugdwerking te laten doorstarten. De eerste contacten worden gelegd met Volley Oudenburg,
namelijk met Willy Vandenbroucke. Na een betrekkelijk korte overlegperiode is de fusie
rond. Een club met toch al een mooie geschiedenis is gered, een grote club is geboren …

1965 : met nr. 1 : Secretaris André Deprez en met nr. 2 penningmeester Willy Vandaele
Volley Oudenburg – 1997
Volley Oudenburg werd boven de doopvont gehouden in 1997. Willy Vandenbroucke had in
Bredene zeker zijn strepen verdiend en niet op zijn minst als jeugdcoördinator. Oudenburg
was bekend door zijn voetbalploeg en een prille basketclub.
Volleybal was er een onbekende sport. Toch slaagde hij er in om tijdens zijn eerste werkjaar
een dertigtal jongeren te motiveren en bij het seizoen 1998-1999 kon de club van start gaan in
de competitie.
Reeds het eerste jaar kon de club inschrijven met een seniorenploeg in 3de provinciale dames
en een meisjesploeg bij zowel de B- als de C-jeugd. Ook de volleybalschool werd opgestart.
In 2000 kon de damesploeg de promotie naar 2de provinciale bewerkstelligen.
Een aantal mensen zoals Johan Debaillie, Danny De Ceuninck en Koen Tavernier die na de
fusie ook nog een belangrijke rol gaan spelen, stappen uiteindelijk mee in de werking van de
jonge club. Ook in het moeilijke jaar 2003, waar bijna alle seniorenspeelsters de club verlaten,
wil men van geen opgeven weten. Omgekeerd zelfs, de eigen jeugdspelers beginnen hun kans
te krijgen en de jeugdwerking zelf werpt zijn vruchten af met een aantal mooie titels bij
verschillende jeugdploegen als gevolg.
De interesse van meer en meer jongens in het volleybal zorgt ervoor dat ook zij uiteindelijk
kunnen aantreden in de competitie, al blijft het dansen op een slappe koord.
Het voetbal en de basket is voor velen nog steeds de eerste keus. Deze problematiek, het
steeds zoeken en vinden van voldoende spelers om aan te treden in zoveel mogelijk
jeugdreeksen, is de grote drijfveer achter de beslissing om mee te stappen in de fusie.
Volley Oudenburg – Gistel – 2005
De fusie is een zegen voor de jeugd. In iedere jeugdreeks, zowel bij jongens als bij meisjes,
kan er een ploeg aantreden. Bij de dames worden de ploeg van VC Gistel en de ploeg van
Volley Oudenburg behouden. De ploegen worden verdeeld over de twee sporthallen met
uitzondering van de volleybalschool en de miniemen, die op elk van beide gemeenten
afzonderlijk blijven bestaan. Deze keuze beperkt de verplaatsing voor de allerkleinsten.
In 2006 wordt de beslissing genomen om de eigen jongensjeugd te laten doorgroeien en
opnieuw van start te gaan met een herenploeg. In het begin is het sportief heel moeilijk en een
aantal spelers kunnen het geduld niet opbrengen om de ploeg als groep te laten groeien en

verlaten de club. Toch slagen de heren erin om in 2009 te promoveren en in 2010 wordt zelfs
gestart met een tweede herenploeg.
Naar het einde toe van het seizoen 2010-2011 vervoegen een aantal jonge gedreven mensen
het vernieuwde bestuur.
Seizoen 2013-2014
Oudenburg-Gistel telt momenteel 4 seniorenploegen (2de divisie dames, 2de provinciale
dames, 2de provinciale heren en 3de provinciale heren) en 4 jeugdploegen (U15 meisjes, 2
U13 meisjes-ploegen en U13 jongens) in competitie die allen netjes verdeeld spelen zowel in
Gistel als in Oudenburg. Daarnaast is er nog de volleybalschool (vanaf het 1ste leerjaar) en de
speelschool (waar men vanaf 5 jaar terecht kan), die gemengd zowel trainen in Gistel als in
Oudenburg : samen zijn ze in de 2 gemeentes met 30 kinderen. Ook heeft de fusieclub nog 2
recreatieve damesploegen, die actief zijn in Recrea Volley Oostende. Alles samen zijn er
ongeveer 150 leden aangesloten bij Oudenburg-Gistel. Bij zowel de 2de damesploeg als de 2de
herenploeg speelt er uitsluitend eigen jeugd en bij de 1ste damesploeg en de 1ste herenploeg
zijn er diverse spe(e)l(st)ers uit de eigen jeugd. De club werkt niet samen met andere clubs
uit de regio.

Dames 2de divisie 2013-2014

Zoals elke vereniging heeft men ook hier veel vrijwilligers nodig, maar men mag zeker niet
klagen om veel losse medewerk(st)ers te vinden. Bij het begin van het seizoen worden er
zomaar eventjes 8.000 programmaboekjes (met naast veel info over de club ook heel wat
reclames) verdeeld in de brievenbussen van Oudenburg én Gistel.
Men organiseert ook diverse activiteiten om de clubkas te spijzen : zo is er ondermeer de
fiets- en smoefeltocht eind augustus met een 150-tal deelnemers. In maart is er
traditiegetrouw het spaghettiweekend; in november is er voor de senioren de erg succesvolle

wijnverkoop en voor de jeugd is er nog de Paaseierenverkoop.
Ook sportieve
nevenactiviteiten komen aan bod bij de fusieclub : er is het recreatornooi op 1 mei (met o.a.
heel wat ouders die deelnemen) met achteraf een gezellige barbebecue en tenslotte is er ook
nog in mei het koppeltornooi.
Al deze activiteiten zijn broodnodig, want ook hier is de sponsorwerving moeilijker geworden
door de economische crisis. Gelukkig is er ook nog steun van de beide gemeentes onder de
vorm van subsidies. In Oudenburg krijgt men de zaal gratis voor de jeugdploegen en in Gistel
dient men wel huurgeld te betalen voor alle ploegen. Ook zijn er uiteraard de inkomsten van
lidgelden met 4 categorieën en vanaf het 3de kind krijgt men korting op het lidgeld.
Zoals een beetje overal in België heeft men ook hier ernstige problemen bij het recruteren van
jongens. Bij het begin van dit seizoen heeft men alle moeite van de wereld gehad om de U13miniemen-jongensploeg in leven te houden. De concurrentie met het voetbal en het basketbal
is ook hier zeer groot. Ook de geografische ligging is niet evident : men kan immers geen
jongens uit de zee gaan vissen. Hoe wordt er dan gerecruteerd ? De club deelt bij het begin
van het seizoen folders uit in de scholen en ook wordt er gewerkt via facebook, de
clubwebsite en de Doe aan Sport-beurs in Oudenburg. Aan het VIS-project en de Sportline
Volleytour wordt er momenteel nog niet meegedaan. De club telt 7 gediplomeerde trainers : 5
bij de jeugd en Kris Dubois en Rudy Duvillier bij de damesploegen.
De ambities van de fusieclub dan ? op korte termijn in elk geval de promotie trachten te
verwezenlijken naar 1ste provinciale heren en met de dames in 2de divisie proberen een schoon
seizoen te spelen en eens tegen een topper te verrassen. Op lange termijn wil men zo hoog
mogelijk spelen, maar wel met eigen jeugd dan ! Dat zal dus wel zichzelf uitwijzen waar het
plafond is (1ste of 2de divisie). Dat is alvast dé grote droom van voorzitter en secretaris ! Ooit
had men bij Gistel gedurende een 6-tal jaar zelfs een herenploeg in 1ste nationale (toen nog de
2de hoogste reeks van het land !) met Patrick Declerck als voorzitter. De club heeft nooit
schulden gehad. Aan het sprookje in 1ste nationale heren kwam een einde het jaar vóór de
fusie (seizoen 2004-2005). Het 1ste jaar van de fusie was er geen herenploeg meer in
Oudenburg en Gistel, maar na 1 jaar heeft de fusieclub terug een herenploeg heropgestart in
3de provinciale. Die ploeg trad vorig seizoen nog aan in 1ste provinciale. De 2 gemeenten zijn
7 km. van elkaar verwijderd, maar toch aanziet men dit niet als een nadeel. Er zijn heel wat
voordelen aan deze fusie. Nu kunnen de verschillende ploegen naar elkaar komen kijken. Nu
hoeft men ook niet iedereen in 1 zaal te laten trainen, wat trouwens niet haalbaar zou zijn. De
fusie is dus geslaagd zowel voor de jeugd- als voor de seniorenploegen.

dames 2de divisie in actie

Op onze slotvraag wat de federatie meer zou kunnen doen naar de clubs toe, was het antwoord
heel duidelijk : de volleybalbond zou meer vorming en ondersteuning moeten geven (een 3-tal
sessies per seizoen) : kadervorming op alle vlakken (boekhouding, public-relations, website,
sponsorwerving, administratie, wettelijke verplichtingen van VZW’s, BTW-plicht, welke
boekhouding er moet gevoerd worden bij een cafetaria, …) kortom : “Hoe bestuur ik een
club?” Hiervoor zou men volgens voorzitter en secretaris beroep kunnen doen op het
Dynamo Project.
(Filip Rossel)

