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Beste sportvrienden,
Na een welverdiende vakantie staat de start van het nieuwe volleybalseizoen voor de deur.
Een aantal onder jullie zijn waarschijnlijk al gestart en anderen hoeven niet lang meer te
wachten. Alle trainingen zullen in de loop van augustus opnieuw van start gaan. Daarom dan
ook onze eerste nieuwsbrief van het nieuwe seizoen.
Wij wensen U dan ook heel veel leesplezier !

Bart Verhaeghe
Voorzitter Volley Heuvelland

Nieuwe trainers voor U15 jongens en 4de provinciale dames
Zoals reeds vermeld in onze vorige nieuwsbrief waren we met het bestuur op zoek naar extra
trainers om onze ploeg nog verder te versterken. Aangezien “Volley Heuvelland” heel wat
nieuwe leden heeft mogen verwelkomen en we daarnaast vanaf dit seizoen opnieuw met een
eerste ploeg in 4de provinciale zullen aantreden was het noodzakelijk om ook verder te investeren
in onze trainersploeg.
Na een moeilijke zoektocht zijn we er uiteindelijk in geslaagd om een aantal extra trainers aan te
trekken.
Jasper Balduyck zal komend seizoen onze U15 jongens ploeg coachen.
Jasper afkomstig uit Lichtervelde is leerkracht LO in Ieper. Van zijn 10de
tot 23ste heeft hij volleybal gespeeld in Torhout. Zo was hij er libero in 1ste
en 2de provinciale.

Ook als trainer heeft Jasper al heel wat ervaring. In Torhout was hij 4
jaar jeugdtrainer van de U13 provinciale ploeg jongens.
Naast de U15 jongens ploeg in Heuvelland traint Jasper ook de U17
regionale ploeg meisjes van Vlamertinge.
jasper.balduyck@volleyheuvelland.be
Koen Vancompernolle wordt onze nieuwe trainer voor de 4de
provinciale ploeg dames. Koen woont in Menen en is
leerkracht in het Sint-Jans college van Poperinge.
Koen heeft zelf ook bij Volleybalclub Jong Gelvoc (Geluwe)
gespeelt en daar verschillende titels behaald. Net als Jasper
heeft Koen ook heel wat ervaring in het coachen van een
volleybal team. Zo was hij vorig seizoen nog de trainer van
de afscheidnemende 2de provinciale heren ploeg van Wervik.
Daarnaast zal Koen ook de taak van jeugdverantwoordelijke
op zich nemen en zal hij ook als scheidsrechter voor Volley Heuvelland aangesteld worden.
koen.vancompernolle@volleyheuvelland.be
We wensen beide trainers heel veel succes toe !!!
Daarnaast zeker ook nog eens een welgemeende dankjewel aan al onze andere trainers die steeds
opnieuw er staan voor onze spelers en het beste van zichzelf geven !

Bert Masschaele (U15-M) – Fien Deryckere/Anouk Baekelandt (U13-M & 2.0 b) – Venus
Vanneste/Janne Vandeputte (U13-J) – Ronny Gouwy/Fran Boudry (2.0 a) – Maartje en
Antje Masschaele (2.B) – Hanne Baekelandt/Hilke Sohier/Inne Room (Volleybalschool)

Eindfeest
Het eindfeest was opnieuw een schot in de roos. De opkomst was enorm en iedereen, zowel
jong als oud genoot er van een aangename sportieve avond.
Heel wat mensen werden in de bloemetjes gezet voor hun inzet tijdens het voorbije seizoen.
Via deze weg willen we iedereen die op de een of andere manier zijn steentje heeft
bijgedragen tot het succes van onze club nogmaals bedanken. Zonder jullie zou het niet
mogelijk zijn om onze club op deze manier draaiende te houden. Bedankt!
Ook voor komend seizoen voorzien we opnieuw een eindfeest, en dit op vrijdag 3 mei 2019.
Er wordt deze keer een formule “a volonté” voorzien! Meer info volgt nog.

Omgevingswerken sporthal Wijtschate
Zoals jullie wellicht gezien hebben, zijn de omgevingswerken rondom de sporthal gestart en werden er
reeds een aantal zones afgewerkt.
Hieronder nog eens een plan van hoe de omgeving er uiteindelijk zal uitzien.

De speelzone is reeds afgewerkt en zal bij mooi weer
zeker nuttig kunnen gebruikt worden voor een aantal
trainingen. Ook de nieuwe berging is klaar waardoor al
het materiaal dat los in de zaal staat vanaf nu kan
ondergebracht worden in deze nieuwe ruimte.
Het nieuwe beachvolleybalveld (vooraan links – rode
cirkel) dient nog aangelegd te worden. Dit zal vanaf
het voorjaar ook kunnen gebruikt worden.

Clubnamiddag
Op zaterdagnamiddag 8 september is er opnieuw een clubnamiddag (14- 16 uur). Tijdens de
namiddag worden er foto’s genomen van alle ploegen voor de website. Graag hebben we de
voltallige ploeg op de foto.
Tevens is er die namiddag ook de mogelijkheid om een trui/T-shirt/training/kousen aan te kopen.
In ons praatcafé kunnen de ouders gezellig kletsen en kennismaken met onze trainers.
Voor iedere speler wordt er een gratis drankje voorzien. Noteer deze datum alvast in de agenda.
We rekenen op jullie aanwezigheid.
Wie niet aanwezig kan zijn en alsnog extra uitrusting wil bestellen kan contact opnemen met :
ann.messely@hotmail.com

Rommelmarkt
Op zondag 2 september is er de rommelmarkt te
Kemmel. We staan er jaarlijks met drank en BBQworsten ten voordele van onze club.
Ook dit jaar rekenen we weer op een grote
opkomst van helpers die opdienen/afruimen.
Zowel spelers als ouders zijn welkom om een
moment te helpen. We kunnen zeker de hulp van
enkele volwassenen gebruiken.
We hopen alle spelers vanaf U15 een tweetal uur aanwezig te zien tussen 7 uur ’s morgens en 17
uur ’s avonds. Graag zo snel mogelijk een seintje naar
martine.vandeputte@volleyheuvelland.be of karin.steyaert@volleyheuvelland.be op welk
moment jou het best lukt . U krijgt nog een bevestiging met het juiste uur.

Vriendjes dag
In de 2de week van september wordt een vriendjes dag georganiseerd. Tijdens die training mag
elke speler een vriendje meebrengen om kennis te maken met de volleybalsport. De trainer
bepaalt op welke training dit doorgaat en houdt jullie op de hoogte.

Spelersraad
In een vorige nieuwsbrief hadden we al eens gemeld dat we graag zouden starten met een
spelersraad want ook jullie mening telt ! Een aantal spelers hadden zich reeds opgegeven maar
via deze weg nog eens de oproep.
Het zou de bedoeling zijn dat de leden van de spelersraad een 2-tal keer per seizoen onze
bestuursvergadering bijwonen om zo jullie ideeën en/of suggesties kenbaar te maken.
Om iedere spelersgroep de mogelijkheid te bieden hieraan mee te werken zouden we maximaal 2
spelers per ploeg toestaan. Binnen iedere ploeg kan er afgestemd worden wie de ploeg
vertegenwoordigd.
Kandidaten kunnen zich nog steeds melden bij : bart.verhaeghe@volleyheuvelland.be

Team, speler en/of sponsor in de kijker
In een volgende nieuwsbrief zouden we ook graag telkens een team, speler en/of sponsor in de
kijker willen zetten. Voel je je geroepen en wil je je team hier zien verschijnen, stuur dan een
mailtje met foto.
Zou je graag je firma via deze weg kenbaar willen maken aan onze lezers, stuur dan een korte
omschrijving van je activiteiten door naar bart.verhaeghe@volleyheuvelland.be.

Werking bestuur en vrijwilligers
Met ons bestuur willen we heel graag de ingeslagen weg
blijven volgen en zo mogelijk de positie van onze club
nog verder versterken.
We stellen jullie dan ook graag onze 2 nieuwe
bestuursleden voor :
-

-

Karin Steyaert
(mama van Hanne en Anouk Baekelandt – 4de
provinciale dames)
Martine Vandeputte
(mama van Fien trainster U13M en Noor
Deryckere 2.B)

Wil je echter geen deel uitmaken van het bestuur, maar wel een handje meehelpen bij de
verschillende activiteiten van de club, stuur dan ook zeker een mailtje naar
bart.verhaeghe@volleyheuvelland.be

Ons huidig bestuur :
Voorzitter: Bart Verhaeghe
Secretaris en penningmeester: Dorine Boudry
Activiteitenverantwoordelijke: Ann Messely
Kalenderverantwoordelijke: Bart Verhaeghe
Bestuurslid: Guido Putman
Bestuurslid: Henk Puype
Bestuurslid: Diego Boudry
Bestuurslid: Martine Vandeputte
Bestuurslid: Karin Steyaert
Zet alvast volgende data nog in je agenda :
o
o
o
o
o
o
o

Rommelmarkt Kemmel – 2 september 2018
Clubnamiddag – 8 september 2018
Vriendjes dag – 2de week september
Kippenfestijn – 18 november 2018
Nieuwjaarsreceptie – 12 januari 2019
Kaasbollenverkoop in de paasvakantie
Eindeseizoensfeest – 3 mei 2019

Met dank aan onze sponsors :

