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PLOEG IN DE KIJKER
W 0924 Bidavo Bissegem
Voor deze “Ploeg in de kijker” gingen we langs bij Bidavo Bissegem, met stamnummer
W0924. We spraken met Alberic Wittebolle, die er op 1 september 1991, bij het ontstaan van
de club al bij was en nog steeds dezelfde taak vervult, secretaris.
Wat historiek:.
Begin jaren 60 (1962) werd in Bissegem de herenvolleybalploeg “TIJL” boven de doopvont
gehouden. Zij speelden op de speelplaats van de jongensschool. De dames lieten zich door de
heren inspireren en korte tijd later waren ook zij bezig maar dan op de koer van de
meisjesschool. Vele meisjes liepen school in OLV van Vlaanderen en de eerste of één van de
eerste trainsters was dan ook Adinda Carton. De ploeg werd BIDAVO gedoopt, BIssegemse
DAmes VOlleybal. Na enkele jaren buiten gespeeld te hebben verhuisden de twee ploegen
naar een vlasschuur van dhr Ameye in de Oliemolenstraat. Zo werd ook in Bissegem de stap
gezet naar volleybal als “zaalsport”. Eén of enkele jaren later werd dan verkast naar “zaal
David” op het einde van de Driekerkenstraat. Aan de mazoutstoof en de toog van Laurette
werd het Bissegems volleybal groot.
Het verging de dames goed want na enkele jaren speelden ze in de hoogste afdeling, ja, je
leest het goed, 1ste nationale. Om alle jeugdige speelsters een kans te geven werd besloten om
met een tweede ploeg te beginnen in de provinciale reeksen. In die tijd kon één bestuur geen
twee ploegen besturen. Er kwam dus een tweede bestuur én een tweede naam. BIVOC
(BIssegemse VOlleybalClub) was geboren. In de loop der jaren groeiden de twee Bissegemse
damesploegen stilletjes uit elkaar en ze gingen elk hun eigen weg. Bivoc bleef het goed doen
in de provinciale reeksen en Bidavo bleef heel het land doorreizen in 1ste nationale.
Bidavo raakte opnieuw overbevolkt en er kwam zowaar nog een kindje bij. Er werd weer
gestart met een jeugdige ploeg in de laagste provinciale reeks: RHEA.
Kortrijkse sponsors zochten een evenwaardige damesploeg naast hun gerenommeerde
herenploeg IBIS. Ze namen contact op met onze hoogst spelende ploeg. Grote zus BIDAVO
werd uitgenodigd om in de veel riantere sportzaal van de Lange Munte te gaan spelen. Het
bestuur ging daar op in en zo scheidden jammer genoeg de wegen tussen Bidavo en
Bissegem. Het grote Bidavo werd IBIS BIOSPORT en speelde zoals gezegd onder de
vleugels van het grote IBIS in de Lange Munte.
Bissegem bleef achter met twee concurrerende damesploegen in de provinciale reeksen. Ze
vochten, met wisselend succes, verschillende onderlinge duels uit.

Onze oude schuur en volleytempel “Zaal David” werd omgeruild voor het nieuwe
sportcentrum “Ter Biezen”, één van de laatste realisaties van het Bissegems gemeentebestuur.
Grote zus Ibis Biosport ging enkele jaren later, net zoals hun grote voorbeeld IBIS ter ziele
wegens gebrek aan interesse van de sponsors. Bidavo-verhaal ten einde zou je dan denken…
Niets was minder waar. De besturen van Rhea en Bivoc vonden het stilaan welletjes,
Bissegem was niet groot genoeg om op zijn Belgisch twee beconcurrerende ploegen te
houden. Ze sloegen de handen in elkaar en kozen resoluut voor de hergeboorte van BIDAVO.
Er kwamen twee ploegen, Bidavo 1 in 2de provinciale en Bidavo 2 met de jeugd in 3de
provinciale. De jeugd haalde al vlug de ouderen in en we gingen verder met één ploeg. Na
enkele jaren werd opnieuw de stap naar 1ste provinciale gezet. “Opnieuw” omdat Bivoc daar
ook al had gespeeld. Er werd beslist om nog eens met de jeugdspeelsters een ploeg in 3de
provinciale te starten. Na een jaartje werd door het provinciaal verbond gestart met een 4de
provinciale reeks en onze youngsters tuimelden uit 3de provinciale naar deze reeks. Geen
nood echter, want het jaar daarop behaalden ze met glans hun eerste kampioenstitel.
Bij de oudere zussen uit 1ste provinciale was het aan het rommelen, transfers en afhakers
zorgden ervoor dat het bestuur besliste om de eerste ploeg op te doeken en verder te gaan met
de ploeg in 3de aangesterkt met enkele overblijvers.
De jonge ploeg schaadde het vertrouwen dat het bestuur hen gaf niet en stoomden in drie jaar
tijd opnieuw door tot in 1ste provinciale. Een stunt die nog niet door veel ploegen werd
voorgedaan. In één ruk van 4de tot 1ste provinciale. Alweer werd het bestuur geconfronteerd
met een grote groep speelsters en besloot nog maar eens om met een tweede ploeg te starten
in vierde provinciale. Het succes van Bidavo A ging verder en twee jaar later speelden ze al in
1ste divisie. Daar vertoeven ze nu al drie jaar, zij het wel in de onderste regionen, maar daar
zal stilaan wel verandering in komen.
Vanaf 19/04/2014 overgang van Feitelijke Vereniging naar VZW;
Aantal seniorenploegen:
Bidavo A in 1ste divisie B
Bidavo B in 4de Provinciale
Bidavo C eveneens in 4de provinciale (vanaf 2014-2015)
Aantal jeugdploegen:
2 x kadetten regionaal (U15)
1 x miniemen regionaal (U13)
1 x préminiemen provinciaal (U11)
1 x préminiemen volleytour 2.0
Bidavo beschikt momenteel over 108 actieve leden
Wat is de visie van de club en vanaf welke leeftijd kunnen speelsters bij jullie terecht?
De speelstertjes kunnen vanaf het 1ste studiejaar bij ons terecht. De eerste twee jaar wordt
vooral gemikt op balvaardigheid met volleybal als middel. Daarna wordt geleidelijk aan
overgestapt naar competitiesport. Voor de jeugd recruteren we vooral op de vriendjesdag en
verder op mond en mond reclame. De verschillende scholen laten niet meer toe om daar
speelstertjes te ronselen via één of ander briefje. We schreven ons al enkele keren in voor het
VIS project maar door de organisatie in de weekenden en het feit dat de meeste van onze
trainers zelf speelster zijn is het moeilijk om daar ernstig in mee te draaien

In Bidavo A spelen momenteel nog een drietal eigen jeugdspelers, in Bidavo B worden onze
eigen jeugdspeelsters aangevuld met een vijftal speelsters die zich bij ons hebben gevoegd.
Bidavo C zal uitsluitend uit eigen jeugdspeelsters bestaan.

Bidavo A

Bidavo B
Een goede samenwerking met andere clubs.
Alle Kortrijkse Volleybalploegen hebben zich verenigd in het “Volleybaloverleg”. Met deze
VZW proberen we gezamenlijk organisaties aan te trekken en wordt sinds dit jaar ook
samengewerkt om sportkampen en talententrainingen te organiseren voor de eigen
jeugdspelers en speelsters.
Bijna alle clubs draaien op vrijwilligers, Bidavo wellicht ook.
In een ploeg die als één grote familie samen hangt is het momenteel nog altijd leuk om op een
grote groep vrijwilligers beroep te kunnen doen, en die zijn er ook nodig. We doen een
koekjesverkoop en een kiekenfestijn. Dit jaar organiseren we op 23 augustus terug ons tornooi

en de week daarna werken we mee aan het tornooi van het “Kortrijks Volleybaloverleg” voor
provinciale ploegen en jeugdploegen
Voelt Bidavo ook de financiële crisis?
Het zoeken van sponsors wordt inderdaad steeds moeilijker maar tot nu toe lukt dat nog
voldoende. Nieuwe sponsors zijn natuurlijk altijd welkom en we kunnen rekenen op een zeer
goede steun vanuit de gemeente. In ons bedrag van het lidgeld is er een gezinskorting
voorzien voor de jeugdspelers van het zelfde gezin en dit vanaf het tweede lid. Momenteel
lukt het ons nog aardig om de eindjes aan elkaar te knopen.

Kiekenfestijn
Wat zijn de ambities van de club?
We streven er naar om gediplomeerde trainers aan te trekken, dit is echter niet altijd mogelijk.
Verder hebben we een aantal trainers die niet volleybalgediplomeerd zijn maar die wel een
lerarenopleiding hebben genoten. Ons hoofddoel blijft een ploeg te zijn waar iedereen zich
thuis voelt, de speelsters kunnen spelen op hun eigen niveau en alle medewerkers en
supporters een goed gevoel hebben.

(Joost Kerckhof)

www.bidavo.be

