
 

Ploeg in de kijker: Vosta Staden (W 2279)   

Voor deze ploeg in de kijker had ik een gesprek met de voorzitter van het eerste uur: dhr. 

Patrick Soenen (Patrick heeft ondertussen reeds de fakkel doorgegeven aan Mevr. Anne 

Goris, later nog aan het woord) 

"Zo'n zevental jaren geleden kwamen enkele 

sportieve volleybalfanaten samen onder 

leiding van de toenmalige Stadense 

sportfunctionaris Rika Depreiter. Algauw 

werd een volleybalploeg samengesteld met 

meisjes van Oostnieuwkerke, Westrozebeke 

en Staden.  De aanvraag voor erkenning 

werd eerst afgewezen op de 

bestuursvergadering van de gemeentelijke 

sportraad. Reden daartoe was een verkeerde 

naamkeuze. STAVO was reeds een 

befaamde recreatieve volleybalploeg dames. 

Na overleg in het bestuur werd dan 

geopteerd voor de naam "VOSTA JEUGD", 

dat oorspronkelijk stond voor 'Volleybal 

Staden Afdeling Jeugd'. "Daarmee is VOSTA 

Staden een piepjonge club, en ook de 

voorlaatste club die in West-Vlaanderen werd 

opgericht". Rika Depreiter zei op het einde van dit seizoen Vosta vaarwel. Geert Demonie 

werd in het bestuur verantwoordelijke voor sponsoring, en dit samen met enkele ouders van 

spelende leden.  

Na 2 jaar intense en kwalitatieve jeugdwerking konden we overgaan tot het oprichten van 

één damesploeg in 3de provinciale. Het eerste jaar was nog wat aftasten en Vosta eindigde 

op een wat ongoochelende voorlaatste plaats en dit onder leiding van Hilde Lyphout .  

Het jaar erop,- in 4de provinciale 

- werd een stuk veelbelovender 

voor Vosta met Birger Van Exe 

als trainer.  Met een 2de plaats 

kon Vosta in principe doorstoten 

naar 3de provinciale. Er werd 

uiteindelijk niet voor de 

promovering gekozen, de 

beloofde aankomende jeugd 

bleef uit.  

Ploeg in de kijker 



De 2 volgende jaren ging Vosta verder op hetzelfde élan. Na 3 jaar speelde het onder 

trainer-coach Dany Verlinde kampioen. Vorig seizoen werd terug wat aftasten in 3de 

provinciale, maar kon toch nog 7de eindigen.  

Dany Verlinde: 'Dit jaar wordt  de lat hoger gelegd. De ploeg wordt versterkt met een aantal 

nieuwe jeugdspeelsters. Het doel is opnieuw de middenmoot te halen, maar het net iets 

beter te doen dan vorig jaar. Met drie nieuwe jeugdspeelsters zal het een uitdaging worden 

om opnieuw op elkaar ingespeeld te raken. Maar ondanks deze uitdaging zijn we er zeker 

van dat het een geslaagd seizoen zal worden." 

Naast een seniorenploeg in 3de provinciale telt Vosta 

ook een aantal juniorenploegen: scholieren 

provinciaal (trainer-coach Dany Verlinde) , kadetten 

regionaal (trainster Delpyn Verlinde), miniemen 

regionaal (trainster Eveline Demonie met co-

begeleiding van Anja Vanherpe),  en pre-miniemen 

provinciaal (trainster Ann-Sophie  De Loof) . Al onze 

trainers hebben de initiator-cursus gevolgd, 

uitgezonderd Ann-Sophie De Loof  (jarenlang 

spelend lid en leerkracht).   

"Vanaf dit seizoen willen we ook onze dames en scholieren in een beurtrol inschakelen voor 

het fluiten van de jeugdwedstrijden. Als gediplomeerde scheidsrechter gaf ik hen  reeds een 

korte initiatie, op die manier proberen we ervoor te zorgen drempelverlagend te werken. De 

noodzaak aan scheidsrechters is iets dat we zoveel mogelijk proberen binnenshuis op te 

lossen.",  aldus Eveline Demonie (speelster bij de eerste ploeg).  

 

Het bestuur van Vosta Staden bestaat 

hoofdzakelijk uit ouders van speelsters. 

Patrick Soenen : "Vorig seizoen legde ik mijn 

voorzittersambt neer en de fakkel werd 

doorgegeven aan Anne Goris. Het bestuur 

komt 1 keer in de maand samen en binnen 

het bestuur heeft ieder bestuurslid zijn 

specifieke taken."  Alle informatiedoorstroom 

naar de ouders toe ( clubgegevens, 

wedstrijdverslagen en foto's, info allerlei) 

gebeurt sedert vorig seizoen via de website (www.vosta.be). Het papieren krantje voor onze 

leden wordt langzaam  vervangen door dit nieuwe medium." We streven ook naar een goede 

communicatie tussen ouders, trainers en bestuur. Bij het begin van het nieuwe seizoen 

richten we telkens een info-avond in voor de ouders. Afspraken ivm de was, verplaatsingen 

naar de matchen, visie van de club, enz.. passeren de revue.  

Bij randactiviteiten kan Vosta ook steeds rekenen op aan aantal losse, vrijwillige 

medewerkers en dit mede door de grote vriendenclub die Vosta ondertussen geworden is... 

 



We hadden ook een gesprek met Anne Goris, voorzitster sedert vorig seizoen: "Volleybal is 

een jonge sport en kost veel geld.  Het lidgeld dekt gedeeltelijk het inschrijvingsgeld. Verder 

worden allerhande activiteiten zoals spaghetti-avond, paaseitjesverkoop, tornooien, e.d. 

georganiseerd.  Er wordt tevens door zowel bestuur als door speelsters zelf op zoek gegaan 

naar sponsoring. Wij proberen onze leden hiertoe te stimuleren.  Door  het aanbrengen van 

nieuwe sponsoring krijgen ze vermindering van het lidgeld in evenredigheid met de 

binnengebrachte sponsoring." 

Het vastleggen van trainingsmomenten in de gemeentelijke 

sporthal zorgde ook al voor heel wat frustratie. Vorig seizoen 

moesten we met de scholierenploeg uitwijken naar de 

deelgemeente Oostnieuwkerke. Dit seizoen is dit ook al geen 

optie meer en de eerste ploeg en de scholieren zijn 

genoodzaakt om voor 1 training in de week af te zakken naar  

Roeselare.  

Recrutering van nieuwe leden staat ook prioritair bovenaan het lijstje van het Vosta-bestuur. 

Begin september worden er in alle lagere scholen in de buurt folders uitgedeeld om nieuwe 

leden te werven. Het netbal-tornooi dat 

door de plaatselijke scholen wordt 

georganiseerd wordt ook iedere keer 

afgesloten met een korte volleybal-

demonstratie.... We merken dan ook 

telkens dat er nieuwe jeugd zich 

aanmeldt. Wij vinden het wel belangrijk 

om nieuwe speelstertjes eerst eens te 

laten proeven van de sport. Ze mogen 

gerust een maandje komen mee-trainen 

om dan de stap te zetten naar het 

effectieve lidmaatschap. Voorlopig is 

ook slechts 1 jongen aangesloten. 

We hebben bijzondere aandacht voor al onze speelsters! We trachten iedere jeugdspeler zo 

goed mogelijk op te leiden met het oog op een toekomst binnen de damesploeg van onze 

club. Hiervoor hanteren we een helder en concreet beleid. De eerste damesploeg bestaat 

nog steeds uit speelsters die we recruteerden uit onze gefundeerde jeugdwerking... Iets waar 

we terecht fier op mogen zijn!" 

 

Mieke Dewagtere 


