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G

AFGEBLOKT
WINST VOOR VKT A, B EN C
G In Liga B boekte VKt Torhout
A een vlotte 0-3-overwinning in
de West-Vlaamse derby bij
Bidavo Bissegem. De hekkensluiter kon enkel in de eerste set
dreigen (23-25), daarna was VKt
tweemaal te sterk met 19-25.
Met 10 op 21 staat het team nu in
de linkerkolom van het klassement. Ook VKt B mocht juichen,
ondanks een rampzalige start
(13-25) tegen Asterix Avo Beveren B. VKt B pakte de volgende
drie sets en boekte ze de tweede zege van het seizoen. De
C-ploeg speelde in tweede
provinciale speelde dan weer op
een wolk na de bekerstunt van
een week voordien. Volley De
Haan werd vlot met 0-3 geklopt.
REMBERT A HERPAKT ZICH,
JEUGDPLOEGEN SCHITTEREN
G De eerste ploeg van Rembert
Torhout heeft een streep getrokken onder een moeilijke
periode met drie nederlagen op
rij. Tegen Mendo Booischot B,
een middenmoter in eerste
nationale, werd een felbevochten vijfsetter winnend afgesloten.
Rembert staat als vierde nog
mooi in de subtop van het klassement. Rembert B liet in tweede provinciale dan weer een
knappe zege noteren. Het team
haalde stevig uit tegen het ongeslagen Hermes Oostende: 25-19,
25-18 en opnieuw 25-19. Rembert en Hermes delen nu de
tweede plaats met 16 op 21,
enkel Knack Roeselare D (18 op
21) doet beter. Torhout speelt
komend weekend alweer een
topper, op het veld van nummer
vier Bavikhove (15 op 21). In de
jeugdreeksen is er bij Rembert
overigens opnieuw een ongeziene weelde. Zowel de provinciale
U17, U15, U13 als U11 staan aan
de leiding met het maximum van
de punten en zonder setverlies.
VT LICHTERVELDE SPEELT
LEIDERSPLAATS KWIJT
G In tweede provinciale won VT
Lichtervelde ‘slechts’ met 2-3 bij
VT Brugge B. Daardoor wordt
Gidas Gits – dat wel met 3-0
won – alleen leider met een
puntje meer dan VTL. (AD)

De U13B van Rembert tegen eigen A-ploeg

Rembert ook goed bezig in de Volleytoer 2.0

TORHOUT Voor de U13B van Rembert Torhout wacht komend week-

TORHOUT In de Volleytoer 2.0 won Rembert al drie wedstrijden op rij

end een moeilijke partij tegen de ongeslagen competitieleider... Rembert Torhout A. De U13B van Rembert met v.l.n.r. Milan Vannieuwenborgh-Fiems, coach Dennis Deblaere, Reinout Haelewyn, Tiemen Decleir, Niel Lenaerts, Wouter Dubois en Wout Kerckaert. (Foto JS)

met ruime cijfers. Zondagvoormiddag gaat Rembert, als tweede in de
stand, op bezoek bij leider Sarrako Kortemark. We herkennen v.l.n.r.
trainer Dimitri Barbez, Orlando Mestdagh, Tiebe Smet, Jasper Haelewyn, Noah Teirlinck, Tieme Verbeke en Siebe Rabaut. (Foto JS)

Derde zege voor Ruddervoorde
RUDDERVOORDE De herenploeg van Ruvo heeft
opnieuw voor een primeur in de clubgeschiedenis
gezorgd. Voor het eerst won de club een duel op landelijk niveau met 3-0-cijfers. Komend weekend staat
er opnieuw een belangrijke match op het programma.
De promovendus won in tweede
divisie met 3-0 van Jartazi Denderhoutem en ook de setstanden
spraken voor zich: 25-17, 25-13 en
25-15. “Ik had niet verwacht dat
we dit seizoen een wedstrijd zo
makkelijk zouden winnen”, glundert coach Stefan Moerman. “Het
is de eerste keer dat onze opslag
en receptie zo goed draaiden, dat
was een enorme meerwaarde in
vergelijking met de vorige matchen. Het is aangenamer dat we
nu in het midden van het klassement komen, maar sowieso
maakten we ons nog geen zorgen.
Ik heb er vertrouwen in dat het dit
seizoen goed komt, al was vooraf

besproken dat het ook geen drama zou zijn als we toch zakken.
Als de tegenstander echt beter is –
wat dit seizoen al enkele keren het
geval was – dan heb ik geen probleem met een nederlaag, maar
we moeten wel altijd ons beste
niveau proberen te halen. De
rechtstreekse duels tussen de
ploegen onderaan worden alvast
belangrijk, dus ook onze wedstrijd van komend weekend.”

DERBY IN TIELT
Zaterdagavond gaat Ruvo namelijk op bezoek bij Tievolley Tielt,
dat al enkele jaren in de kelder
van tweede divisie speelt. Beide

Stefan Moerman. (Foto Bart)

ploegen delen de zevende plaats
met acht punten, waarmee ze al
een mooie bonus van vijf punten
hebben op hekkensluiter Loppem.
“Het is duidelijk dat de winnaar
een goede zaak doet, maar ik kan

Tielt nog niet helemaal inschatten. We speelden wel tegen hen in
de voorbereiding, maar toen waren beide ploegen verre van volledig. Sowieso is dat een groot verschil met vorig seizoen in eerste
provinciale. Toen kenden we alle
ploegen en wisten we hoe we hen
pijn konden doen, terwijl we nu
in veel duels vanaf nul beginnen.
Thuis winnen we kennelijk wel
makkelijker dan op verplaatsing,
maar we gaan in iedere match uit
van onze eigen sterkte.”
“Als we zaterdag drie punten pakken op verplaatsing in Tielt zou
dat alvast een grote opsteker zijn,
dan is de kloof met de ploegen
onderaan al aanzienlijk. Het is
trouwens opvallend dat er heel
wat West-Vlaamse teams onderaan bengelen.” (Arjan Desante)
Zaterdag 18 november om
20.30 uur: Tievolley Tielt –
Ruvo Ruddervoorde

JEUGDSPEELSTER VAN DE WEEK

“Samen met mijn
vriendinnen”
ZSAZSA VAN COMPERNOL
U15 Ruvo Ruddervoorde
Leeftijd? 14 jaar.
Hoe begonnen? “Mijn vriendin
Esmée vroeg of ik niet eens naar
een training van Ruvo Ruddervoorde kwam. Ze had toen bijna
niemand van haar leeftijd bij de
club. Die training beviel me zo
goed dat ik me direct heb aangesloten.”
G Waarom volleybal? “Volleybal
spreekt mij aan omdat het een
ideale teamsport is waar ik mij,
samen met mijn vriendinnen, kan
uitleven.”
G Ambitie op lange termijn? “Ik
hoop dat ik nog lang mag blijven
volleyballen en misschien word
ik, als ik er de nodige tijd voor
kan vrijmaken, nog trainer. Bij
Ruvo!”
G
G

Zsazsa Van Compernol is sterk in
passing. (Foto GS)
G Troeven en werkpunten? “Ik
ben een ploegspeelster en ben
goed in passing. Er is wel nog
wat werk aan mijn opslag en mijn
aanvalsspel.”

(GS)

Elckerlyc Zwevezele C wint de derby bij Wivo Wingene D
ZWEVEZELE In vierde provinciale B ging Elckerlyc C met 1-3 winnen bij Wivo D. Komend weekend speelt
Zwevezele tegen Sint-Eloois-Winkel, opnieuw een haalbare kaart. Boven v.l.n.r.: Febe Vandaele, Zaya Danneels, Helena Denoo, Debby Rys, Lore Vannevel, Jolien Jansoone en coach Lieve De Zutter. Onder v.l.n.r.:
Febe Goethals, Flore Casteleyn, Luka Vandenbunder, Sara Vande Walle en Loyce Delafointaine. (Foto Kurt)

