Ploeg in de kijker

PLOEG IN DE KIJKER
W 1843 DIVO INGELMUNSTER
Als ploeg in de kijker stellen we jullie ditmaal Divo Ingelmunster voor, onze gesprekspartner
was secretaris Katrien Eggermont.
Het huidige Divo Ingelmunster werd gesticht in 1970 onder de naam van VOKO (Volleybal
Kontrabas). We kregen het stamnummer 1843 toegekend en kwamen voor het eerst in
competitie uit gedurende het seizoen 1977-1978.
Toen was ik nog te jong om al secretaris te worden, ik was pas 17 jaar. Op papier was mijn
zus secretaris maar toen deed ik reeds alle paperassen voor de club.
In het begin van de jaren ’70 werd in het jeugdhuis Don Bosco een jeugdclubhuis opgericht,
“Kontrabas”, gedoopt. Toen was er nog geen volleybalclub op de gemeente. Wilde de
Kontrabas echter in orde zijn met het ministeriële subsidiëringreglement, dan moest het tal
van activiteiten, waaronder sportactiviteiten, organiseren. Zo werd beslist om een
recreatieve volleybalclub op te richten. De club werd VOKO genoemd, volleybalclub
Kontrabas
en
bestond
zowel
uit
dames
als
heren.
Van gemengd volleybal bleef niet lang sprake en algauw gingen de meisjes hun eigen weg.
Ze speelden heel wat vriendenwedstrijden tegen andere recreatieve clubs. VOKO was jong,
dynamisch, vrolijk en modern en dat uitte zich in het spel en vooral in de kledij. De
tegenstrevers bestonden meestal uit dames van “hogere leeftijd”, die hun nylons aanhielden
tijdens de match, omdat ze vreesden dat de supporters en O.L.H. een stuk van hun billen
zouden zien. Daar hadden de Voko’s wel plezier in. Maar een andere reden dat ze er mee
doorgingen was dat ze talent hadden. En met dat talent wonnen ze altijd tegen dergelijke
ploegen. Zo gemakkelijk zelfs dat het uiteindelijk niet meer leuk was.
Daarom werd beslist om zich aan te sluiten bij de Koninklijke Belgische volleybalbond, onder
het stamnummer 1843. Dit verliep echter niet van een leien dakje. Om een subsidie te
krijgen van de gemeente moest er van naam veranderd worden, zo werd DIVO boven de
doopvont gehouden. Maar wanneer men zich ging aansluiten bij de bond, moest men ook
binnen kunnen spelen. Maar in die tijd had Ingelmunster nog geen sporthal. Toen nog niet!
Gelukkig bood de sporthal van Lendelede uitkomst. Jacques Neyrinck, een speler van
Kuurne die toen in 3de nationale speelde werd de eerste trainer van DIVO. Hij zou het bij

DIVO zeven jaren volhouden. Onder impuls van Jacques werd er ook begonnen met een
jeugdwerking. DIVO zat goed in de sporthal van Lendelede, maar echt thuis spelen was dit
toch niet. Het was dan ook niet verwonderlijk, toen de sporthal werd geopend, dat DIVO één
van de eerste sportclubs was, die er haar intrek nam en alle trainingen en wedstrijden
speelde. Er werd vele jaren in de top 5 gespeeld met zelfs 2 maal een 2de plaats. In het jaar
’92- ’93 werd voor de 1ste maal kampioen gespeeld in een memorabel en spannend
seizoen. Dit werd verwezenlijkt met eigen jeugd en 2 trainsters die al vele jaren actief waren
te
Ingelmunster,
nl.
Katrien
Eggermont
en
Kathleen
Verfaillie.
Vanaf ’95 stak Divo wat extra de schouders onder de jeugdwerking! Het resultaat hiervan
mag zeker gezien worden. De provinciale ploegen van Divo bestaan bijna uitsluitend uit
eigen jeugd en ondertussen al iets minder jeugdige speelsters, maar allen hebben onze
jeugdreeksen
doorlopen.
In het seizoen 2010-2011 heeft de club dan ook beslist om nog een stapje voorwaarts te
zetten. Daar de groep te groot werd in 2de provinciale werd er beslist om nog een ploeg op
te starten in 4de provinciale aangevuld met enkele talentrijke jeugdspeelsters. Hierdoor
zullen jongeren meer kansen krijgen om vlugger door te stromen naar een hogere reeks en
krijgen
andere
speelsters
eveneens
meer
kansen
om
te
spelen.
Daarnaast heeft DIVO eveneens 2 recreatieve ploegen, al vele jaren getraind door Antoon
Vandendriessche, Kathleen Goethals en Inge Defreyne die een eigen competitie hebben, nl.
de Tieltse competitie . Daar zijn ze een vaste waarde geworden en dingen elk jaar mee naar
een plaatsje in de top 3.
Divo telt dus momenteel twee damesteams, in 3e – en 4e provinciale en niet minder dan
zeven jeugdploegen, samen met de medewerkers goed voor zo’n 130 leden.,

Iedereen kan bij ons terecht vanaf het 1e leerjaar. Een goede basis is belangrijk! Er wordt in
het begin vooral ingezet op balvaardigheid, inschatten van de balbaan om dan stapsgewijs
over te gaan naar het ‘echte’ volleybal. Elk lid start sowieso in de initiatie! Dat werpt zeker en
vast zijn vruchten af want van de 25 leden van onze 2 seniorenploegen zijn er slechts 3

speelsters die niet uit onze eigen jeugdwerking komen. We werken ook meer en meer
samen met Smashing, de herenvolleybalclub van Ingelmunster. De initiatielessen worden
samen gegeven, er wordt een evenement georganiseerd met beide clubs, dit jaar
organiseren we samen onze nieuwjaarsreceptie.

Het is niet altijd even gemakkelijk om mensen te vinden, maar toch hebben we steeds
ouders, speelsters, sympathisanten die een handje toesteken. Sinds 3 jaar hebben we een
“Feestcomité”. We noemen hen ‘activia’. Dit is een comité die het bestuur helpt met het
organiseren van activiteiten, zoals nieuwjaarsreceptie, jeugdweekend, kaarting, enz …
Telkens is er minstens één iemand van het bestuur aanwezig bij de vergaderingen. Activia
neemt dan ook veel werk uit handen van het bestuur dat zich dan wat meer op het sportieve
kan focussen.

Uiteraard moeten we ook de nodige financiële middelen hebben om alles tot een goed einde
te brengen, zo bestellen we op de Mennefeesten te Ingelmunster, doen we een
pannenkoekenactie in september, een kaarting in februari/maart. We organiseren ook een
eigen tornooi voor U13, U15, U17, en 4e en 3e provinciale en een eindeseizoensfeestje.
We horen veel ploegen klagen over de opgehaalde sponsoring, maar bij ons valt dit nog
mee.

Ook bij de gemeente wordt geluisterd naar onze wensen en bij onze sportfunctionaris
kunnen we aankloppen met vragen i.v.m. terreinen, materieel, enz. … In de mate van het
mogelijke wordt aan onze wensen tegemoet gekomen. Maar, het mag altijd wel wat meer
zijn natuurlijk. We krijgen ook jaarlijks een subsidie.
Als lidgeld vragen we 100 euro voor ploegen die 2x trainen en matchen spelen, 90 euro voor
wie 1x traint en matchen speelt en 80 euro voor wie 1x traint en deelneemt aan het VIStornooi.
Voor het rekruteren van speelsters geven we in mei 4 gratis proeflessen. Hiervoor geven we
in de scholen foldertjes mee en staat die ook in ’t krantje (een lokaal boekje). Al enkele jaren
geven we die initiatielessen samen met Smashing, er komen hier ook jongens op af. Als er
genoeg zijn om onmiddellijk een ploegje te maken, komen deze onmiddellijk bij Smashing
terecht, anders trainen ze het ‘initiatiejaar’ bij Divo. Ook nemen we al een viertal jaar deel
aan het VIS project.
We proberen ook zoveel mogelijk te werken met gediplomeerde trainers, zo hebben acht
van onze tien actieve trainers een diploma van initiator. Daarnaast hebben we ook nog 2
mensen die nu op het moment geen training geven, maar ook het diploma bezitten.

De doelstelling van Divo Ingelmunster is ervoor te zorgen dat de jeugdwerking goed blijft
functioneren, zodat de meisjes kunnen doorstromen na een degelijke jeugdopleiding naar de
provinciale ploegen. De ambitie is ook om de provinciale ploegen op een zo hoog mogelijk
haalbaar niveau te laten meedraaien in de competitie. Dit jaar zijn beide ploegen gezakt en
de ambitie is toch om zo snel mogelijk weer naar 2e en 3e over te gaan.
Mijn grote droom is eens een reünie te organiseren voor alle ex-spelers van de DIVO. 
Dat we een financieel gezonde club mogen blijven, die de mogelijkheid kan blijven geven
aan de jeugd en senioren om op een toffe manier een leuke ploegsport , zoals volleybal te
beleven. We hopen terug te stijgen naar 2de en 3de provinciale en is dit niet mogelijk, dan
willen we graag zo hoog mogelijk eindigen.
(Joost Kerckhof)

