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“Zal er alles aan
doen om te slagen”
JORDI DE BUYSER KRIJGT ZIJN KANS BIJ REMBERT TORHOUT A

Gilles Ryde verlaat Rembert
Torhout B. (Foto JS)
G

Na de paasonderbreking komen de meeste ploegen volgend weekend opnieuw in actie.
Rembert B dat niet meer in
aanmerking komt voor promotie
naar eerste provinciale wil er
zaterdag toch nog alles aan
doen om de kampioenenviering
van Knack Roeselare D uit te
stellen.
G Volleybalfederatie West-Vlaanderen meldt dat de kampioenenviering doorgaat in Aartrijke
op 11 mei 2018 om 19 uur.
G Gilles Ryde die dit seizoen
uitkomt voor Rembert Torhout B
in tweede provinciale verhuist
naar VT Kortrijk (tweede divisie).
Hij wordt er herenigd met zijn
ex-trainster Mieke Moyaert en
Torhoutse ex-ploegmakker
Ewout Bonne.
G Het eindeseizoensfeest van
VKt Torhout gaat door op
vrijdag 4 mei. Kip met friet à
volonté!
G De slothappening van Apollo
Koekelare vindt plaats op zaterdag 28 april. Een mooie manier
om het seizoen in schoonheid af
te ronden.
G Davolo Loppem kon het
afgelopen weekend nog eens
winnen. Ze hielden Wingene in
bedwang in een onvervalste
derby. Het werd 3-0, daardoor
blijven ze op een mooie vijfde
plaats in tweede divisie B.
G VV Oostkamp heeft zich met
twee zeges in evenveel weken
gered in tweede provinciale.
(PDC-GD)

TORHOUT Zaterdag ontmoet Rembert B het
team van Knack Roeselare D voor wat normaal
gezien een onvervalst
titelduel had moeten worden. De ploeg van afscheidnemend coach
Thierry Dewilde verloor
enkele weken geleden
echter onverwacht van
Bavo Bavikhove en vergooide hierdoor zijn kansen op promotie.
Jordi De Buyser (23) keek er als
rasechte Torhoutenaar naar uit
om met het team naar eerste provinciale te promoveren. “We waren minder goed aan het seizoen
begonnen, maar we herpakten
ons en verloren enkel nog tegen
Marke-Webis. We gingen zelfs
winnen in Roeselare. Jammer van
die thuisnederlaag tegen Bavikhove. We hadden die dag echt een
offday. Na die nederlaag waren we
heel erg ontgoocheld.”

DOMME FOUTEN
Zowel de trainer als het bestuur
waren bij aanvang van het seizoen
enkel tevreden met een plaats in
de top drie, maar stiekem hoopte
men toch op de titel. “We hebben
een jonge ploeg die soms wat ervaring mist. Fysiek kunnen we alle ploegen van de reeks gemakkelijk aan, maar op cruciale momen-

JEUGDSPELER VAN DE WEEK

“Hoog springen”

ten in een wedstrijd maken we
domme fouten. Het is duidelijk
een mentaal probleem.”
De student kinesitherapie maakt
volgend seizoen de overstap naar
Rembert A in eerste nationale.
“Promoveren was een must voor
mij, want ik wou echt een nieuwe
uitdaging. Ik speel ondertussen al
twaalf jaar bij Rembert en hoopte
eigenlijk al eerder om door te
schuiven naar de A-ploeg. Mijn

studies waren tot voor kort echter
een belemmering om dat stapje
hoger te zetten. Ik weet helemaal
niet of ik als passeur een basisplaats zal veroveren, maar ik zal
er alles aan doen om dat te doen
slagen.”
(PDC)
Zaterdag 14 februari om 18 uur:
Rembert Torhout B – Knack
Roeselare D.

“Trek naar
Gullegem”
LICHTERVELDE VT Lichtervelde A maakt nog steeds kans
op de titel in tweede provinciale B. Het staat één punt
achter op Bevo Roeselare en
moet zelf nog tegen nummer
drie Hermes Oostende en
Packo Zedelgem. “Bevo zit in
de flow, maar ze hebben nog
een moeilijk programma. Hun
laatste match in Brugge is
altijd een heel moeilijke verplaatsing. We hopen dat ze
met zicht op de meet nog
iets laten liggen. Maar de
kans dat we nog kampioen
spelen, lijkt me eerder klein.”
“De doelstelling is zeker
gehaald. We hebben nu al
evenveel punten als vorig
seizoen, maar de ontgoocheling zou ook groot zijn, als
die bekroning er niet komt.
De kampioen is verplicht om
over te gaan en afhankelijk
van bijkomende stijgers worden testmatchen gespeeld.”
Voor Lieven zijn het de laatste wedstrijden als hoofdtrainer bij VTL. “Het zal heel raar
zijn, maar na vier jaar is het
nodig dat er iemand met een
andere methodiek en andere
manier van trainen komt.”
“Zelf heb ik bij VT Gullegem
getekend in eerste provinciale dames. Ik heb heel wat
namen van kandidaten doorgegeven, maar de gesprekken lopen via het bestuur.”
“Het is een fantastische
vriendengroep, die vooral op
enthousiasme de zege binnenhaalt. Bij Gullegem vind ik
de waarden en kleinschaligheid van Lichtervelde terug:
een goede jeugdwerking,
veel eigen speelsters en
familiale sfeer.” (BV)

“Unieke ervaring”
VKT-SPEELSTERS GESELECTEERD VOOR FISEC-SPELEN

JOPPE STRAGIER
U15 van Rembert Torhout
Leeftijd? 15 jaar
Jaar volleybal? “Negen jaar.”
G Waarom deze sport? “Omdat
mijn oom volleybal speelt en ik
het een mooie ploegsport vind.”
G Hoogtepunten tot nu toe? “In
2014 wonnen we met de U11 de
jeugdbeker en in 2016 werden
we met de U13 West-Vlaams
kampioen. Dat was top!”
G Troeven en werkpunten? “Mijn
grootste troef is dat ik hoog kan
springen. Momenteel haal ik al
80 cm hoogte. Ook aanvallend
doe ik het niet slecht. Een werkpunt is dan weer mijn opslag.”
G Ambitie dit seizoen? “We willen
met de U15 graag de provinciale
titel behalen. En daarna hopelijk
het Vlaams kampioenschap winnen met als ultieme doel ook de
Belgische titel te pakken.”

Jordi De Buyser is heel gemotiveerd om volgend seizoen bij Rembert A
aan de slag te gaan. (Foto JS)

LIEVEN GODDYN
(VT LICHTERVELDE A)

TORHOUT Twee jonge
speelsters van VKt Torhout zijn geselecteerd
voor de FISEC-spelen.
Deze internationale scholencompetitie vindt plaats
van 14 tot 20 juli in
Genk.

G
G

Joppe Stragier van U15. (Foto JS)

Ambitie op lange termijn? “Ik
denk daar niet te veel over na.
Spelen in de eerste ploeg van
Rembert of een hogere categorie
zou leuk zijn. We zien wel.”
G Nog andere hobby’s? “Ik speel
gitaar, maar na dit jaar zal ik
daarmee stoppen en mij volledig
op het volleybal focussen.” (JS)
G

Voor Marie Vervaet (17) uit
Nieuwkerke en Marte Vandepoele
(16) uit Ichtegem is dit een unieke
kans om zich te meten met jonge
talentvolle volleybalsters uit andere landen. “Een selectie voor deze
internationale
schoolsportontmoeting krijg je niet zomaar in de
schoot geworpen”, aldus Marte,
leerling van het Sint-Martinusin-

Marie Vervaet. (Foto JS)

stituut in Koekelare. “Eerst moet
je deelnemen aan twee trainingen
waarna een eerste selectie wordt

doorgevoerd. Daarna volgt nog
een derde training waarbij de
groep nog wat uitgedund wordt.
Uiteindelijk blijven er slechts tien
speelsters over die mogen deelnemen aan de FISEC-spelen.”
Ook Marie, intern in het SintRembertcollege in Torhout, is
uiteraard heel trots met haar selectie. “Het is eigenlijk een hele
eer om België te mogen vertegenwoordigen op deze spelen. Vorig
jaar heb ik ook deelgenomen aan
de selectieproeven maar toen
werd ik niet geselecteerd. Nu ik
dit jaar wel deel uitmaak van de
selectie ben ik uiteraard heel blij.
Net zoals Marte hoopte ik om erbij te zijn want dit is echt een
unieke kans om bijkomende ervaring op te doen.” (PDC)

