Ploeg in de kijker

PLOEG IN DE KIJKER
W 0246 G&V KUURNE

G&V Kuurne treedt momenteel aan met een damesploeg in 3de provinciale dames A en telt
ook nog vier jeugdploegen in competitie. Goed voor in totaal een tachtigtal
volleybalspeelsters. Voorzitter is Dennis Vankemmel die een grote diversiteit aan taken binnen
de club cumuleert.
Kuurne is overigens met als stamnummer W-0246 één van de oudste clubs van de provincie
en staat daarin op de zesde rang. Het vroegere VC Kuurne wordt door iedereen die een beetje
thuis is in het West-Vlaamse volleybal eigenlijk automatisch gelinkt aan de familie Neyrinck
of de broers Jacques, Willy en Hubert Neyrinck die mee de heel rijke geschiedenis van VC
Kuurne kleurden.
Kort samengevat werd de club eind de vijftiger jaren gesticht en begon eigenlijk meer als een
recreatieve ploeg waarin heren en dames samen volleybalden. Dat volleybal werd bedreven
op de Markt van Kuurne. Later werd er gespeeld in de ontvangsthal van de Kuurnse
hippodroom. Er werd competitief aangetreden met een dames- en een herenploeg. En na de
paardenkoersen moest de hal van het hippodroomgebouw waar het volleybalveld uitgetekend
werd eerst gekuist worden van alle gokbriefjes die er her en der kwistig rondgestrooid lagen
en de modder vooraleer er aan volleybal kon gedaan worden. De mannenploeg werd één van
de toonaangevende ploegen uit de competitie met de broers Neyrinck. Samen schreven zij een
ferme brok volleybalgescheidenis met VC Kuurne. En later dook de naam Neyrinck via hun
kinderen zowel in de mannen- als de vrouwencompetitie bij heel wat ploegen op. De broers
bleven na hun lange spelerscarrière in het West-Vlaamse volleybal betrokken zij het als
trainer-coach, scheidsrechter of zoals Jacques als clubleider. Deze laatste was lange tijd
voorzitter van VC Kuurne. Later werd de mannenafdeling van Kuurne afgesplitst en ging
onder de benaming Jong Kuurne door de West-Vlaamse volleybalwereld. Ondertussen was de
club verhuisd naar de nieuw gebouwde sportaccommodatie Sportpark in Kuurne. Daar
ontwikkelen de Kuurnse volleybalclubs hun activiteiten.
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Moeilijke jaren
G&V Kuurne komt momenteel uit met een senioresploeg in 3de provinciale A. De ploeg telt
net geen twintig speelsters en de trainingen worden in duobaan gegeven door Jardo Kubista
en Dennis Vankemmel. Speelster Kerlyne Deneyer is assistent-coach. In de jeugdcompetitie
wordt er uitgekomen met een ploeg U15 regionaal, met twee ploegen in U13 regionaal en er
wordt met de jongste speelsters aangetreden in de volleytoer.
“Wij beleven de jongste drie seizoenen moeilijke jaren”, zegt Dennis Van Kemmel. “Het
aantal speelsters slankte af van ruim honderd speelsters naar momenteel in totaal een
tachtigtal. Niet dat wij geen goede jeugdwerking kenden maar door de meest talentvolle
speelsters wordt er rapper verhuisd naar een hoger spelende ploeg. En die hadden wij ook
want er trokken speelsters naar de volleybalschool en de betere talenten worden aangetrokken
door de sportief sterkere ploegen. Als je zelf geen ploeg hebt die op een hoger niveau acteert,
kan je die speelsters niet houden. De senioresploeg in derde telt ook enkele speelsters die al
een gezin en kinderen hebben wat het voor hen niet gemakkelijk maakt om dat te combineren
met het volleybal. Wij hopen alleen dat er onder de U15 speelsters binnen enkele jaren
kunnen doorstoten naar de seniores en zorgen voor de aflossing van die speelsters. Wat
resultaten betreft moet deze ploeg zich dit seizoen toch in de topvijf kunnen nestelen.
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Knokken om te overleven
Het huidige G&V Kuurne kan zowat model staan voor de doorsnee volleybalclubs. Huidig
voorzitter Dennis Van Kemmel kwam rond de eeuwwisseling in het bestuur van de club en
werd later voorzitter. “Dat was eigenlijk nooit mijn bedoeling want die ambitie koesterde ik
niet. De toenmalige voorzitter was evenwel een vriend van mij en hij drong aan omdat ik de
voorzittershamer zou overnemen. Ik deed het uiteindelijk toch omdat er zich niemand anders
aanmeldde voor dat engagement.”
En Dennis cumuleerde en cumuleert nog altijd een grote variëteit aan verantwoordelijkheden.
Hij was vroeger al begeleider van jeugdploegen, gaf en geeft zelf training aan de U15, was en
is scheidsrechter, staat kortom in alles en nog wat gepassioneerd voorop in de volleybalstrijd.
“Het is niet gemakkelijk en het wordt steeds moeilijker om rechtop te blijven in deze
volleybalwereld. Niet alleen voor het aantrekken van jeugdspeelsters of om trainers te vinden
zowel voor seniores als voor de jeugd maar evenzeer om vrijwilligers te vinden om mee de
kar te trekken en de diverse clubverantwoordelijkheden te delen. Maar ook op financieel vlak
wordt het er niet gemakkelijker op. Het is moeilijker sponsors te vinden, de huur van de
sportaccommodatie verhoogde en de subsidiekraan werd minder hard opengezet. Wij komen
alsnog rond dank zij enkele trouwe sponsors, de lidgelden die de speelsters betalen om hun
favoriete sport te beoefenen en een koekjesverkoop. Maar het is knokken om te overleven. En
datzelfde liedje hoor ik bij heel wat clubs van ons niveau.”
Maar zoals zovele van die clubleiders blijft de voorzitter met volle overtuiging en tegen beter
weten in voorop gaan in het volleybal voor zijn club en speelsters.

(Rik Bekaert)
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