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Van Gitsiko Gits naar Beobank Citivo Gits 

Eerste provinciale mannenploeg Citivo Gits kan terugblikken op een rijkgevuld volleybalverleden. 

De club werd in 1959 opgericht door Charles Plovier onder de benaming Gitsiko Gits. In datzelfde 

jaar had Ria Maes die in 1985 secretaris werd zich nog niet eens laten horen op deze aardkluit. Haar 

wederhelft Philippe Afschrift die in Sadef werkte werd door Roland Maes gevraagd of hij niet bij 

Gitsiko zou komen spelen. 

“Ik werd secretaresse van de club en zou dat ruim tien jaar lang blijven”, herinnert Ria Maes zich 

nog. “En zoals het bij elke sportploeg wel het geval is beleefde de ploeg hoogtepunten en minder 

gelukkige seizoenen. De hoogste reeks waarin Gitsiko speelde was eerste provinciale. Maar wij 

zaten ook geprangd tussen een Knack Roeselare en Bevo Roeselare waar de betere talenten naartoe 

trokken. Er was trouwens ook bij ons altijd wel een jeugdwerking maar omdat wij alleen konden 

focussen op een kleine leefgemeenschap als Gits bleef die altijd wel enigszins beperkt. Anderzijds 

waren wij een club waar nogal wat spelers in de herfst van hun loopbaan terecht konden om nog op 

een beter niveau het volleybal te beoefenen. Zo speelden een Stefaan en Dirk Verhelst nog bij Gits, 

Luc Van Valckenborgh sleet de herfst van zijn volleyballoopbaan bij ons maar ook een Francky 

Dewulf die later ook trainer werd. Nogal wat andere spelers die in hun beste jaren bij hoger 

spelende teams aantraden vonden bij ons een afronding van hun actieve volleybalcarrière.” 
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Fusie met Brovo 

De infrastructuur waarin Gitsiko speelde was evenwel niet om over naar huis te schrijven en de 

bouw van een aangepaste sporthal bleef maar uit. De club kreeg het moeilijk om spelers aan te 

trekken en dan bleek een fusie tussen Gitsiko Gits en Brovo Roeselare een opportuniteit. 

“Dat samengaan kwam er net voor de eeuwwisseling, na het seizoen 1998-1999”, zegt 

ondervoorzitter Dirk Specenier die ook zetelt in de Raad van Bestuur van Knack Roeselare. “Twee 

jaar eerder startten wij vanuit de KSA een volleybalploeg op die de naam Brovo Roeselare 

meekreeg. Ook Geert Sintobin, de huidige voorzitter van Bevo Roeselare, speelde mee met ons. 

Iedereen dacht, wat zal dat ploegske doen tussen de grootmachten Knack en Bevo Roeselare dat 

toen nog met een mannenploeg en jeugdwerking in competitie kwam en tot in ereklasse doorstootte. 

Wij hadden problemen om een plaatsje te krijgen in de al overbezette sporthallen. Een 

samenwerking met Gitsiko lag zo voor de hand. Gitsiko zocht spelers, wij een degelijke zaal en 

financieel een ruimere armslag. De club kreeg met Citivo Gits een nieuwe naam.” 

Ook sportief werd dat samengaan een succes en de ploeg stootte door naar de hoogste provinciale 

reeks. “Ondertussen zijn de spelers van toen inactief of treden aan in het KWB-volleybal waar wij 

als de Punchers vier jaar op rij kampioen werden. Enkele jaren geleden dreigde weer een 

spelerstekort maar dan kwam er een import van heel wat Knack-jeugdspelers die samen met trainer 

Simon Declercq de stap naar Citivo zetten.” 

Enkele jaren speelde Gits zelfs met 2 herenploegen in competitie, in 1
e
 en 3

e
 provinciale. 

Spelers gaan en komen en dit seizoen lijkt Citivo een sterk collectief te presenteren gekneed door 

trainer Sebastien Notredame, aan zijn tweede seizoen toe. Na de zege tegen Pervol Ruiselede 

zaterdag prijkt Beobank Citivo Gits in 1
ste

 provinciale nog steeds op de eerste plaats. In zeven 

wedstrijden werd nog niet verloren. Maar voorzitter Stefaan Vanbossel, al dertig jaar betrokken bij 

de club, relativeert. “Laat ons vooral met beide voeten op de grond blijven. In die zeven 

overwinningen steken drie vijfsetters en dan weet iedereen dat het net andersom kon zijn. Maar wij 

bekijken wedstrijd per wedstrijd en genieten van het momentele succes dat motiverend werkt.” 
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Jeugdwerking 

Al enkele jaren wordt er vanuit de basis een vernieuwe jeugdwerking opgezet. “In de huidige kern 

van de eersteprovincialer horen er met een Sam Phlypo, Maarten Heytens, Jonas Plancke en mijn 

zoon Gilles enkele spelers die vanuit onze jeugdwerking komen”, zegt de voorzitter. “Wat aantoont 

dat het mogelijk is om zelf spelers op te leiden. Dat zijn evenwel de laatste spelers uit een lichting 

en dan gaapt er een grote kloof. Maar het is niet gemakkelijk om op te boksen tegen koning voetbal. 

Enkele jaren geleden begonnen wij weer van bij de basis. Wij organiseerden een initiatiereeks voor 

kinderen vanaf 6 jaar, na die reeks werden de meisjes opgevangen door damesploeg Gidas Gits, wij 

deden voort met de jongens. Ondertussen hebben wij weer een ploeg bij de U13. Er wordt 

enthousiast gewerkt door onze jeugdverantwoordelijke Ofelie Callewaert. Er werd dit seizoen 

overgeschakeld naar twee trainingen per week.  Deze worden gegeven door ex-speler en huidig 

speler bij de Punchers Ike Vandekerckhove. Dat moet op termijn resulteren in een meer uitgebreide 

jeugdwerking.” 
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Financiële acties 

Een ploeg financiëel gezond houden is niet altijd gemakkelijk.  Maar wij kunnen rekenen op een 

aantal heel trouwe sponsors. Deze vormen wel de financiële basis van de club.  Omwille van onze 

hoofdsponsor veranderden we dit seizoen de naam naar Beobank Citivo Gits. Verder organiseren we 

met Gits Kermis onze traditionele “Schijt je Rijk” actie en openen we een groot terras op het Gitse 

Marktplein.  Ook hebben we een rijke traditie aan optredens, zo kwamen The Scabs hier drie keer 

optreden.  Met Geert Hoste, Els Deschepper en andere Freddy De Vadder’s trokken wij ook al 

andere publiekstrekkers aan.” 

Zoveel is zeker, vanuit een hernieuwde jeugdwerking en met een hardwerkend bestuur lijkt de 

toekomst van Beobank Citivo Gits ons alvast verzekerd. 

 

                              (Rik Bekaert) 

 


