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Club in de Kijker

Het verhaal van de voorzitter

Waarom voorzitter bij een 
volleybalclub?
‘Toen ik 18 jaar was, werd ik  gevraagd 
om mee training te geven bij het 
toenmalige VOC Malle. Na een paar 
maanden wou ik me meer inzetten voor 
de club en ben ik in het bestuur gestapt. 
Omdat de secretaris van toen ontslag 
nam, had ik, samen met mijn vader, 
deze rol opgenomen. Ik zou instaan 
voor de taken, mijn vader zou me 
achter de schermen helpen. Al snel 
moest ik minder hulp hebben en 
deed ik meer en meer alleen. Vijf 
jaar geleden kwam er dan de fusie 
met Wevok Westmalle.  Omdat de 
secretaris van Wevok ook stilaan wat 
meer afstand wou doen van deze 
functie ben ik dit blijven doen. Tot 
drie jaar geleden. Toen besliste de 
voorzitter om een stapje opzij te zetten. 
Op dat moment wou ik de kans wagen, 
maar voor mij was het toen belangrijk 
dat ik een secretaris had waarop ik 
kon vertrouwen om alle taken goed 
te verdelen. Die vond ik met Dennis. 
Ondertussen loopt de trein goed en 
zijn we goed op elkaar ingespeeld. 
De taken zijn goed verdeeld en 
we kunnen op elkaar rekenen.’

Heb je zelf het spel gespeeld?
Gezien zijn jonge leeftijd is de 
voorzitter nog steeds actieve 
enthousiasteling op het veld zelf.
‘Ik ben zelf beginnen volleyballen op 
zevenjarige leeftijd. Dit was bij het 
toenmalige VOC Malle. Het parcours 
was zeer klassiek met het doorlopen 

WOVO Malle

“De doorgroeiploeg is onze trots”

Wovo Malle behaalde een label in het Jeugdsportfonds. Met hun 

eerste twee  sterren waren zij zeer tevreden in hun prille jeugdwerking.

Wannes Lacante, voorzitter van de jonge vereniging, en waarschijnlijk de jongste voorzitter 

in onze federatie, was onmiddellijk enthousiast om hun clubwerking in de kijker te plaatsen.

van alle jeugdreeksen om naar 
heren 2 te gaan. Enkele jaren was 
de overstap naar heren 1 ook een 
normale progressie. Beide ploegen 
speelden evenwel in 1ste gewestelijke. 
Na de fusie begon ik bij heren 3 van 
WOVO en opnieuw in 1ste gewestelijke.
Mijn hoogste niveau was twee 
seizoenen bij Heren 1 in 2de 
provinciale. Nu speel ik al twee jaar bij 
Heren 2 terug in eerste gewestelijke.’ 

Waarom bij deze club?
‘VOC Malle was de club waar mijn 
vader ook actief in was. Omdat het 
ook op vijf minuten van thuis was, was 

toen de keuze snel gemaakt. Ook met 
de fusie heb ik geen moment getwijfeld 
om mee te gaan naar WOVO.’

Is er een intrinsieke motivatie 
aanwezig?
‘Ja, ik ben eigenlijk al van mijn 16 jaar 
in een officiële functie. Toen was ik 
secretaris van jeugdclub Malmejo in 
Oostmalle. Ik vind het fijn dat ik mee 
kan bijdragen tot een organisatie. 
Met de fusie hadden we het idee 
om samen te gaan voor onze jeugd. 
Aangezien een fusie sowieso 
niet gemakkelijk is, was er bij 

iedereen de wil om de fusie te laten 
slagen. En zo was dit ook bij mij. 

We zien momenteel na vijf jaar, 
dankzij de fusie, twee goed draaiende 
vrouwenploegen in provinciale en 
met eigen jeugd. Er is nog steeds 
jaarlijks een stijging van het aantal 
(jeugd)leden. Bovenop zijn we een 
bruisende club met een heel aantal 
leuke activiteiten, georganiseerd 
door verschillende ploegen. Daarom 
kunnen we enkel zeggen dat de fusie 
geslaagd is. En dat geeft me telkens 
weer nieuwe energie om verder te doen 
als voorzitter van deze prachtige club.’

Wat wil je nog ‘kwijt’ in het artikel?  
’ Graag wens ik iedereen te bedanken 
die zich inzet om van onze club 
een succesverhaal te maken. In 
het bijzonder Luc Riemis. Hij was 
bestuurslid van Wevok en zat bij de 
fusiegesprekken. Nu is heeft hij sinds 
een jaar een stap terug gezet. Maar 
ik kan nog steeds bij hem terecht 
voor zijn deskundig advies i.v.m. 
volleybal en zeker jeugdvolleybal.’  

De ‘onzichtbare’ onmisbare kracht 
in het clubleven

‘Voor mij is de meest onzichtbare 
‘man’, bij ons een vrouw! Lisette 
Willems is de onvervangbare 
verantwoordelijke van de cafetaria 
. En al 50 jaar verijwilliger in het 
volleybalgebeuren van Westmalle!’

‘Zij is onze toogverantwoordelijke en 
voorziet al onze bezoekers van eten 

‘Ik vind het fijn dat ik 
mee kan bijdragen tot 

een organisatie. Om die 
reden ben ik snel in het 
bestuurlijke van de club 

gestapt.’
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Club in de Kijker
                       

‘Ik speel graag volley omdat ik dat 
leuk vind en ik ben begonnen omdat 
mijn mama en zus ook volleyballen.’ 
‘Ik speel bij Wovo omdat mijn 
vriendinnen hier ook spelen.’
‘Het jeugdweekend is volgens mijn 
zus het leukste in de club.’ 

‘Ik vind mijn 3 trainsters: Heidi, Lieze 
en Mirthe de leukste van de Wovo. ‘

‘Britt Herbots van de Yellow Tigers 
is mijn echte 
volleyfavoriet.’

‘Mijn grote droom 
is ooit bij de 
Yellow Tigers te 
spelen.

Lenke,  8 jaar                          

‘Ik speel volleybal omdat dit de 
leukste sport is die er bestaat en ook 

het teamgevoel is echt leuk!’
 

‘Ik ben bij Wovo gegaan omdat het 
in mijn eigen gemeente is. Ik wil 

nooit naar een andere club want hier 
is de sfeer echt super tof.’ 

‘De sfeer en de samenhorigheid is 
het leukste bij ons.’

 ‘De leukste is mijn trainer Wannes!’  

‘Ik heb niet echt een superfavoriet.’

‘Mijn grote 
wens is een 

goede speelster 
worden en nog 

lang volleybal te 
kunnen spelen.’

Maxime,  12 jaar                   

Dit zou op papier redelijk mooie 
groepen opbrengen omdat Dames 
2 en 3 al een paar jaar maar net 
met genoeg spelers waren, zonder 
de jeugd te moeten aanspreken. 

We hebben toen drie scenario’s 
uitgewerkt en met de ploegen 
doornomen. Omdat we er zo niet zijn 
uitgeraakt hebben we als bestuur 
gekozen om de jeugd Dames 3 te 
maken en Dames 2 te behouden en 
aan te vullen. Dit is tot op vandaag 
nog steeds een succesverhaal. 
Onze jeugd speelde vorig seizoen 
kampioen in eerste gewestelijke 
en staat nu mooi halverwege in 
3de provinciale. Ondanks het vele 
puzzelwerk en de moeilijkheden waar 
we op botsten, zijn we nog steeds zeer 
tevreden over onze beslissing toen.’ 

Dé droom van de club

‘We zouden graag nog groeien. Zeker 
met onze Dames 1 willen we graag 
nog één of  twee reeksen stijgen. 
Wel willen we dit doen met eigen 
jeugd. Daarom zouden we ook graag 
onze jeugdwerking nog verbeteren 
zodat we onze Dames 1 en 2 kunnen 
blijven bevolken met talentvolle jeugd. 
Wat betreft Heren 1 zouden we 
graag nog een heel aantal jaren 
willen genieten op het niveau 
van 2de provinciale. Al zal dit 
niet gemakkelijk zijn omdat we 
een tekort hebben aan jongens.’

Een droom waar je echt voor gaat 
‘Onze jeugdwerking verbeteren zodat 
we een betere doorstroming hebben. 
En waardoor we ook met Dames 1 
kunnen groeien en stijgen.’

Tekst verzameld door Luc De 
Leenheer

en drinken. Ze doet probleemloos alle 
nodige boodschappen voor onze club. 
Haar huis is het magazijn van onze 
club. Vorig jaar hebben we haar 
ingeschreven voor de actie het 
grootste clubhart van Gazet Van 
Antwerpen. Ze won dit ook voor de 
gemeente Malle. Ze heeft samen met 
haar man Wevok opgericht en na de 
fusie en de dood van haar man wou ze 
dit blijven doen. Ze is van onschatbare 
waarde voor de club, zeker wat betreft 
de organisatie van de cafetaria.’

De mooiste gelukte uitdaging

Zonder twijfel is dit de 
doorstroomploeg, gemaakt van jeugd 
die op een aanvaardbaar niveau spelen. 

Hoe is die tot stand gekomen?
‘De fusie werd aangegaan 
omdat we in beide clubs wel wat 
potentieel hadden wat jeugd betreft. 
De bedoeling was dan ook om, 
zeker met onze vrouwen, een zo 
hoog mogelijke reeks te bereiken. 
Hiervoor heb je uiteraard ook aanvoer 
nodig van onderaf. En dit willen we 
doen met eigen opgeleide jeugd. ‘

‘Twee jaar geleden leek het ons tijd 
om de toenmalige doorstroomploeg 
te veranderen. Het was toen een mix 
tussen jeugdspelers en een aantal 
ervaren speelsters. We hadden toen 
ook een goede lichting bij de meisjes. 
Daarom speelde het idee om volledig 
de kaart van de jeugd te trekken 
voor de doorstroomploeg, met het 
oog op de toekomst en op Dames 1. 
We hadden toen twee ploegen in 
eerste gewestelijke en we zouden 
graag één van de twee voorbehouden 
voor de jeugd die we willen laten 
rijpen voor Dames 1 en een tweede 
ploeg voor de andere dames. 
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