Ploeg in de kijker

PLOEG IN DE KIJKER
W 2147 IZEGEMS VOLLEY TEAM

Historiek
In maart 1965 kunnen we de eerste sporen van competitievolleybal in Izegem terugvinden. Toen
werd als aanhangsel van de atletiekclub Mandelclub volleyteam opgericht. De thuiswedstrijden
werden gespeeld in de turnzaal van het Izegemse VTI. Na enkele succesvolle jaren trad de club al aan
in 1° provinciale.
Wanneer in 1970 het toenmalige Roularia (herenploeg) werd ontbonden, nam de club de spelers en
stamnummer over. Zo konden ze in 3° nationale aantreden. Dit was de geboorte van VK Izegem. Tot
1974 volgden enkele bijzondere jaren van veel ambiance in het zaaltje van het VTI. Vanaf 1974 werd
er terug in provinciale gespeeld, meestal 2° en 3° provinciale met als hoogtepunt de West-Vlaamse
bekerfinale in 1993.
In 1975 werd door André Parrein een damesclub opgericht als afdeling van VK Izegem. Er werd
enkele jaren heen en weer gependeld tussen 3° en 2° provinciale. Vanaf 1983 werd er gestart met
een jeugdwerking onder leiding van Viviane Viaene.
In 1987 gingen de dames onder de naam DAVO als autonome club hun eigen weg. De fanionploeg
behaalde zes opeenvolgende top 3 plaatsen in 2° provinciale, uiteindelijk bekroond met promotie
naar 1° provinciale. Ook de jeugdwerking kende een heel grote bloei. Zo bestond de schoolploeg van
het Sint-Jozefscollege volledig uit van de DAVO-jeugd. Deze ploeg werd in 1992 provinciaal, Vlaams
en nationaal kampioen in de interscholencompetitie en mocht zo deelnemen aan een 5-daags
internationaal volleytornooi in Hongarije.

In 1994 kon Davo nog eens proeven van 2° divisie. De volgende jaren verliepen wat moeizamer maar
de jeugdwerking, in samenwerking met het herenvolleyteam, bleef verder groeien.
In 2006 besluiten VKI heren en Davo de krachten opnieuw te bundelen. Het nieuwe IVT Izegems
volleyteam is een feit!
Jammer genoeg had de club steeds minder heren en jeugd-jongens wat leidde tot het opdoeken van
de herenploeg in 2011. Ook bij de dames waren er enkele moeilijke jaren maar nu kent de club weer
een heropbloei met een zeer grote aangroei van jonge speelsters. De toekomst lijkt verzekerd.

Onderstussen is José Bruyneel sinds 2006 voorzitter van IVT met Hans Ampoorter als secretaris.
De club telt momenteel een 100-tal leden.
IVT bestaat uit één damesploeg in 4° provinciale die voor 95% bestaat uit speelsters uit eigen jeugd.

Daarnaast hebben ze ook nog enkele jeugdploegen :
-

De U15 meisjes regionaal C

-

De U13 meisjes regionaal E

-

De U13 meisjes regionaal H

-

Volleytoer 2B ereklasse reeks 2

-

Volleytoer 2.0 reeks 12

-

Starters

De jongsten kunnen vanaf hun 7 jaar terecht bij de starters. Vooral via volley@school worden nieuwe
jeugdspeelsters aangetrokken.
Om alles draaiende te kunnen houden organiseert de club verschillende activiteiten waarbij ze
meestal kunnen rekenen op de hulp van een aantal vrijwilligers. Zo richt de club jaarlijks een toernooi
in dat doorgaat in Kachtem op 20 en 21 augustus 2016. Daarnaast organiseren ze ook jaarlijks een
praline-actie en een lekkere bbq die dit jaar doorgaat op 17 april. Er wordt ook een wandeling
ingericht, een initiatief dat uitgaat van hun damesploeg.

Gelukkig kan de club ook rekenen op subsidies en mogen ze gratis de zalen gebruiken van de
gemeente.
Als ik tijdens de gezellige babbel met de voorzitter en secretaris vraag wat hun droom is, dan hopen
ze stilletjes dat hun damesploeg mag promoveren naar 3° provinciale.
Laten we alvast duimen!
(Marina Vanclooster)

