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meer foto’s vind        je op  onze facebook pagina



Zin in nostalgie? Op onze 
website staan foto’s van 
onze voorbije zomerkampen



RECREATL N

“Een jaar lang heeft Brent me gepest, 

maar nu is pesten over. Daarvoor heb 

ik één uur en acht minuten afgezien”
ANJA D. NA DE WEDSTRIJD

“Mijn kansen? Nihil! Niet 

laatst worden is de opdracht”
LAURENS VOOR DE WEDSTRIJD



U15 meisjes Wolvertem starten seizoen met duidelijke zege

De U15 meisjes van Wolvertem

begonnen aan het nieuwe seizoen

met een duidelijke zege: 4-1

overwinning tegen Rotselaar. Een

opsteker van formaat voor coach

Jan Vlaemminck. De speelsters die

op de foto staan met hun coach

zijn Mirte Wijns, Ellen Van

Bellingen, Maya Caluwé, Lynn

Booghmans, Zoë Verspecht, Anna

Koulberg, Ines Vandermosten en

Aiko Huysmans. Deze groep is

bijzonder gemotiveerd en wil in de

toekomst voort doorgroeien. (HFO)



de top 10

1 The Ideal Clash
2 De bende van Axel
3 Kubelia
3 The Lennon
3 Tsjikatilo 69
6 Chapeau 33
7 Het orakel van 

Delphi
7 Prettig gestoord
7 Senseo
7 Buitenland



er zijn dit jaar géén stoute volleyballers

meer foto’s vind je op 
onze facebook pagina



“Aan alle helpers zeg ik graag
DANK U WEL !

Op naar volgend jaar en dat we
opnieuw zo talrijk aanwezig
mogen zijn.”

-



"Ik ben Linde Hervent, 22 jaar. Ik ben studente kinesitherapie, momenteel bezig aan de
master met vooral thesis en stages. Ik speel(de) dit seizoen voor het 3e jaar op rij als
middenspeelster bij de 1e ploeg van Vc Oudegem, maar jammer genoeg vond mijn knie
dat het seizoen lang genoeg had geduurd, en ben ik dus uitgevallen met een zware
knieblessure waarvan ik momenteel aan het revalideren ben.

Als jeugdspeelster van Oudegem ben ik op men 13e naar de volleybalschool van Leuven
en Vilvoorde getrokken om verder door te groeien naar de top van het Belgische
volleybal, het laatste jaar van de volleybalschool kreeg ik de kans om mee te trainen bij
landskampioen Asterix Kieldrecht, met toen als middenmannen Laura Heyrman en Freya
Aelbrecht waar ik veel van kunnen leren heb. In totaal heb ik 3 jaar bij Asterix gespeeld.
Na een vorige knieblessure was het na een lange revalidatie een must om speelkansen te
krijgen dus met die reden, en ook omdat het een geweldige club is, ben ik terug naar

Oudegem gegaan en daar hebben we een super toffe ploeg met veel ambitie.

Mijn visie over volleybal is vooral plezier hebben, het is een
enorm boeiende sport met heel veel verschillende
aspecten. Voor mij is plezier maken elke keer opnieuw
werken om je zwakke punten te verbeteren en te groeien in
het spel, niet alleen voor jezelf, maar in hoofdzaak voor je
team. Samen kunnen werken voor een doel en elkaar
daarin steunen vind ik het allermooiste aan deze sport,

naast alle technische en tactische zaken.

Ik ben uiteraard zeer gemotiveerd om als trainster het ook
ver te schoppen in het volleybal, en ik ben zeer blij dat ik
deze kans in Wolvertem krijg om te starten aan een
hopelijk heel mooie trainerscarrière."





💞

volleybalreglement19.3.1.2:deliberospeler

Hijisbeperkttothetspelenalseenachterspelerenhetishemniet

toegelateneenaanvalsactieuittevoerenvanomhetevenwelkeplaats

(ooknietinhetspeelveldendevrijezone),indienophetmomentvanhet

contactdebalvolledighogerisdandebovensterandvanhetnet.



http://bit.do/vcwpromo2013
http://bit.do/vcwpara2016




 

http://www.volleyscores.be/


PASSEURKE

CONTACT

krantje@vcwolvertem.be

eindredactie: Jens De Boeck

Vernieuwde website:

www.vcwolvertem.be

editie: einde zomer- begin herfst

@vcwolvertem

Wil je snel naar onze website?
scan bovenstaande QR code 
met je smartphone

mailto:krantje@vcwolvertem.be
http://www.vcwolvertem.be/

