
 

  

 

 

 

 

 

VC DENTERGEM (W 2230)   
 

Op 15 april 1995 werd een officiële aanvraag tot aansluiting bij het Vlaams Interprovinciaal 

Volleyverbond gericht door de toenmalige voorzitter Dirk De Ketelaere (nu ook nog actief als officieel 

scheidsrechter) en secretaris Chantal Ledoux. Dirk was immers enkele jaren recreatief bezig en het 

verlangen groeide om ook in competitie aan te treden. 

“Op 5 mei 1995 kreeg VC Dentergem het stamnummer 2230 toegekend, was dus officieel als 

damesvolleybalclub aangesloten en kon in het seizoen 1995 – 1996 een eerste keer in de competitie 

worden gestart met één jeugdploeg. De stap was gezet, per seizoen groeide het aantal leden, de 

ploegen, de trainers en de 

medewerkers.  

In 1997 werd voor het eerst ter 

voorbereiding van de nieuwe 

competitie een volley-sportkamp 

ingericht te Oudenaarde. Het 

sportkamp wordt tot op heden nog 

steeds jaarlijks georganiseerd als start 

van het nieuwe seizoen. Elk jaar 

zetten de bestuursleden hier hun 

schouders onder (kookploeg, 

begeleiders,…) samen met de 

trainers” gaat huidig secretaris, Koen 

Warlop, terug naar de beginfase.   

“Het eerste kampioenenfeest liet niet lang op zich wachten. Op einde van het seizoen 1998-1999 

speelde de C-jeugd kampioen met slechts één verliespartij en dit kende zijn vervolg in het volgende 

jaar waar de ploeg kampioen speelde bij de B-jeugd. Dit was de stap naar een volgende mijlpaal in de 

geschiedenis van VC Dentergem, nl. de start in 3de provinciale dames, toen de laagste afdeling. 

Ditzelfde jaar speelde de B-jeugd de halve finale in de beker en de finale op het beachvolleytornooi 

te Zeebrugge. In 2000 werd de club in Dentergem voor de eerste maal uitgeroepen tot sportclub van 

het jaar. Ondertussen werd er verder gewerkt aan de uitbouw van de club.”  

Ploeg in de kijker 



“Zo nam Ivan Vandaele het 

voorzitterschap in 2001 op zich en 

doet dat als grote roerganger nog 

steeds met volle overtuiging. Nadat 

Dirk De Ketelaere en Marc 

Vandendriessche een aantal jaren de 

functie van clubsecretaris op zich 

hadden genomen, nam ikzelf die taak 

over.  

Op sportief vlak konden we rekenen 

op trainers die met volle inzet de 

meisjes op een hoger niveau brachten. 

De successen bleven dan ook niet uit. Met kampioenstitels bij de D-jeugd, C-jeugd, 4de en 3de 

provinciale werd VC Dentergem meer en meer een gevestigde waarde in het West-Vlaamse 

volleybalwereldje”, glundert de secretaris, terugdenkend aan die schitterende momenten.  

 

“In het huidige seizoen draaien twee damesploegen mee in de hoogste regionen van respectievelijk 

2de en 4de provinciale, terwijl 5 ploegen hun ding doen in de jeugdreeksen en zo de toekomst 

voorbereiden.” 

“In een kleine landelijke gemeente als 

Dentergem (ca. 7.000 inwoners) is een 

volleybalclub met bijna 100 leden 

draaiende houden geen sinecure.  De vijver 

om te vissen is niet zo groot, maar met de 

inzet van velen lukt het wel. De leden 

komen uit de 4 deelgemeenten 

(Dentergem, Wakken, Oeselgem en 

Markegem) waardoor ook die grenzen wat 

vervagen.” 

 

“VC Dentergem wil naast haar realistische sportieve ambities vooral ook een gezellige familiale club 

zijn met goede contacten naar alle Dentergemse verenigingen.  Niet enkel het sportieve is belangrijk, 

maar door het sociale aspect steeds in de gaten te houden werkt de club mee aan opvoeding van 

jongeren in een gezond netwerk waardoor televisie, computer en andere ‘tekenen des tijds’ niet de 

bovenhand krijgen. 

Ook de bestuursploeg groeide mee met het stijgende aantal spelende leden en ploegen in 

competitie. Op heden kunnen voorzitter Ivan en ikzelf als secretaris rekenen op de volle inzet van 

bestuursleden Leen Desmet, Angelique Quintijn, Françies Devos, Freddy Vroman, Bert 

Vanbosseghem en Ronny Naessens, en tal van vrijwillige medewerkers.  



Dit jaar werd de website opgestart en die oogst veel bijval (www.vcdentergem.be), maar gelukkig zijn 

er nog veel terreinen waar verder aan uitgebouwd kan worden zoals de jeugdwerking verder 

structureren, meedenken bij de bouw van een nieuwe sporthal, de contacten naar de pers verder 

onderhouden, betrokkenheid van de leden verder vergroten,…   

Het lijstje is zeker niet compleet maar de weg van de 

geleidelijkheid is de goeie en gaat gepaard met een stevige 

dosis idealisme van alle vrijwilligers… 

 

 

Een wissel op een mooie toekomst ! 

  

 

http://www.vcdentergem.be/

