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“Punten pakken is
nodig voor behoud”
DEGRADATIETOPPER VOOR SARRAKO
KORTEMARK Als voorlaatste in de stand gaat
Sarrako Kortemark zaterdag op bezoek bij nummer acht Apollo Koekelare.
“We misten een beetje onze
start”, aldus Sofie Vandaele
(33), die al zes jaar kapitein is
van de damesploeg en bezig is
aan haar 23ste seizoen als volleybalster. “We hebben nochtans een goed team van een 14tal speelsters en een trouwe
schare supporters. Zelf ben ik
met veel plezier de ‘senior’ van
deze ploeg. Zolang we meekunnen en zolang er voldoende
tijd en goesting is, gaan we zeker door. Daarnaast kan ik natuurlijk ook rekenen op de
goodwill van de papa die tijdens de matchen op zaterdagavond of zondagmorgen voor
de twee kinderen wil zorgen.”

NIEUWE TRAINER
“Onze plaats in de rangschikking betekent dat er nog heel
wat werk aan de winkel is. Onze ploeg moet zeker en vast
ijveren voor het behoud in derde provinciale. Daar zijn we, na
een paar seizoenen in vierde,
gelukkig opnieuw beland en
dat moet zo blijven. We hebben
een paar belangrijke matchen
in het vooruitzicht en moeten
dus punten pakken. We spelen
de komende weken tegen heel
wat ploegen die net voor of na
ons geklasseerd staan, dat
maakt het extra spannend. Onze nieuwe trainer Sébastien
Notredame, die net voor de
start van het seizoen aantrad, is
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ondertussen met de noorderzon verdwenen. De reden voor
zijn vertrek is nogal onduidelijk, want hij vertrok zonder uitleg en verbrak alle contact. Gelukkig konden we voor de zoveelste keer rekenen op voorzitster Nancy Vandaele. Ze moest
in het verleden al een paar keer
depanneren en loodste de
ploeg zelfs van vierde naar derde provinciale. Haar voordeel is
dat ze de ploeg door en door
kent. We gaan wel verder op
zoek naar een nieuwe trainer.
Geïnteresseerden mogen ons
altijd contacteren.” (JD)
Zaterdag 2 december om
20.30 uur: Apollo Koekelare
– Sarrako Kortemark

Drie toppers op rij
voor dames van Packo
ZEDELGEM Nadat ze
zich vlot kwalificeerden
voor de kwartfinale van
de beker wachten er drie
moeilijke competitiewedstrijden voor de dames
van Packo Zedelgem. Zij
staan voorlopig op plaats
zes in eerste provinciale.
“We willen minstens bovenaan in de middenmoot meedraaien.”
Met 13 op 24 staat Packo Zedelgem nog net in de linkerkolom
van het klassement, maar voor
Nieuwjaar ontmoeten ze nog drie
ploegen uit de top vijf. Eerst is er
de verplaatsing naar nummer vijf
Davo Wevelgem, daarna trekken
ze naar Elcerlyc Zwevezele (tweede) en het jaar wordt afgesloten
met een thuismatch tegen de autoritaire leider Vlamvo Vlamertinge. Het wordt dus niet evident om
de heenronde op een positieve
manier af te sluiten.

VLOTTE BEKERZEGE
“Onze bekermatch wonnen we
vlotter dan verwacht. Aangezien
tegenstander Dentergem nog
maar pas gezakt is uit eerste provinciale dachten we dat het niet
evident zou worden”, aldus opposite Lieselot D’Hoop, die zondag
haar 24ste verjaardag viert. “Ons
schema voor Nieuwjaar oogt natuurlijk wel heel erg moeilijk. Tegen Wevelgem is het nog wel realistisch om iets te rapen en dat is
ook zeker onze bedoeling, maar
vooral de match tegen Vlamertin-
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ge wordt ontzettend lastig. Zij verloren in de competitie uiteindelijk
nog maar twee setjes. Voor ons is
de top drie dit seizoen wellicht net
te hoog gegrepen, maar onze
plaats is wel ergens daar onder.
Het is alvast de bedoeling dat we
minstens bovenaan in de middenmoot kunnen meedraaien.”

DERDE SEIZOEN PACKO
Hoewel Lieselot afkomstig is uit
kustgemeente Bredene, is ze inmiddels toch al aan haar derde
seizoen bij Packo Zedelgem bezig. “Ik begon met volleyballen bij
de jeugd van Volley Bredene en
stapte op mijn 15de over naar
streekgenoot VC Oudenburg-Gis-

tel. Dat was eerst in eerste provinciale, daarna in tweede divisie.
Toen die ploeg stopte, moest ik
noodgedwongen op zoek naar een
nieuwe club. Onze libero Kelly
Pelkmans, met wie ik bij de jeugd
van Bredene nog samenspeelde,
was al langer bij Packo actief en
vroeg me of ik geen interesse had.
Van die overstap heb ik alvast nog
geen spijt gehad. Het leuke is dat
Packo een echte familieclub is,
waar heel veel georganiseerd
wordt. Ik amuseer me hier dan
ook heel erg.” (Arjan Desante)
Zaterdag 2 december om
20.30 uur: Davo Wevelgem A –
Packo Zedelgem A

VT Lichtervelde B op zoek naar eerste overwinning

Hapklare brok voor de cadetten van Rembert Torhout

LICHTERVELDE Het nieuw opgerichte VT Lichtervelde B kon nog niet winnen in vierde
provinciale, maar blijft ijveren voor een eerste zege. Dit weekend is er een thuismatch
tegen Wivo Wingene C, dat gedeeld derde staat. Geen simpele opdracht voor VTL B, dat
wel al tweemaal een tiebreak wist af te dwingen. Boven v.l.n.r.: voorzitter Patrick Verplancke, Louise Wybo, Joëlle Desmet, Anna Verplancke, Saar Laridon, Sharon Beuselinck
en coach Rudy Duvillier. Onder v.l.n.r.: Merel Vandenbussche, Katho Viaene, Laura Verplancke, Marie-Julie Vanbruwaene, Lana Coene en Eva Desmet. (Foto Kurt)

TORHOUT Bij de provinciale cadetten is Rembert Torhout met 21 op 21 ongeslagen en het

team verloor nog geen enkele set. De verplaatsing naar Volley Bredene mag dan ook
geen probleem vormen. Vorig weekend haalde het team ook uit in de beker, want bij
Hyacinten Heuvelland werd met zware 0-3-cijfers gewonnen: 10-25, 8-25 en 11-25. Op de
foto zien we de U15 van Rembert Torhout met staand v.l.n.r. coach Peter Debruyne, Quinten Vermeulen, Robin Vanparys, Joppe Stragier en Simon Luka Vlahovic en zittend
Alexander Verleye, Florian Haelewyn, Brecht Dubois en Michiel Deblaere. (Foto JS)

