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AVC Harelbeke – Ploeg in de kijker 
 
Op 18 oktober 1972 werd met stamnummer W 1220 de Amicale Volleybal Club Harelbeke (AVC 
Harelbeke) boven de doopvont gehouden. Paul Bossuyt wordt voorzitter, Paul Claeys neemt het 
secretariaat waar en zowel de dames als de heren worden de eerste volleybalknepen aangeleerd 
door René Dufraimont, Aimé Goderis en Christ Cnudde. 
Om ons verder te begeleiden doorheen de rijke Harelbeekse volleybalgeschiedenis gingen we ten 
rade bij Lode Messiaen, de man die toen AVC op het einde van het seizoen 2011-2012 bijna ten dode 
opgeschreven was, er voor de zoveelste maal zijn schouders onder zette. Ten huize Messiaen is de 
voertaal volleybal, echtgenote Sophie is voorzitter van de club, zoon Thomas volleybalt bij VT Kortrijk 
en dochter Elien speelt bij AVC en traint momenteel de miniemen U 13. 
“Ik ben sinds 20.09.1977 lid van AVC Harelbeke, eerst als speler, dan speler-trainer en uiteindelijk 
trainer van verschillende jeugdploegen en seniorenploegen. Momenteel ook actief als trainer van de 
meisjes scholieren en de damesploeg uitkomend in 3de provinciale. Vanaf het seizoen 2012-2013 
ben ik ook jeugdverantwoordelijke.” 
 

Een beetje historiek 
18 oktober 1972 
Stichtingsvergadering  
Oktober 1973 
Herenploeg treedt aan in de provinciale competitie. 
Oktober 1974 
Damesploeg zet haar eerste passen in de provinciale competitie en won geen enkele set. 
Seizoen 1975-1976 
De groei en bloei van AVC Harelbeke begint in 1975, de club start met scholieren jongens. 
Seizoen 1976-1977 
AVC verhuist van de speelplaats in de RMS naar de splinternieuwe turnzaal van de Gemeentelijke 
jongensschool van de Arendswijk, Aimé Goderis neemt de voorzittershamer over van Paul Bossuyt.  
Seizoen 1977-1978 
De verhuiswagen staat weer voor de deur, AVC trekt naar de Stedelijk sporthal "De Dageraad".  
Seizoen 1978-1979 
De dames worden in 3e provinciale kampioen en algemeen kampioen.  
Seizoen 1979-1980 
Onder leiding van Jozef Verschaeve en Marc Debackere gaat AVC van start met een tweede 
damesploeg die in 1981 kampioen speelt. 
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Seizoen 1981-1982 
Na 9 jaar secretariaat neemt Paul Claeys ontslag en wordt opgevolgd door Jozef Verschaeve en AVC 
start met een recreatieploeg.  
Seizoen 1982-1983 
De damesploeg speelt kampioen in 3e provinciale. 
Seizoen 1985-1986 
Paul Christiaens wordt de nieuwe secretaris. 
Seizoen 1991-1992 
De dames o.l.v. trainer-coach Eddy Van de Wiele spelen met zowel de hoofdploeg als met de 
reserven kampioen in 3de provinciale en worden ook algemeen kampioen. De heren promoveren 
voor het eerst in het 20-jarig bestaan naar 2de provinciale.  
Seizoen 1992-1993 
Zowel de dames als de heren degraderen naar 3e provinciale en er wordt gestart met twee nieuwe 
jeugdploegen. 
Seizoen 1993-1994 
De herenploeg promoveert terug naar 2de provinciale, de reserveploeg speelt kampioen en maar 
liefst zes jeugdploegen komen uit in competitie. Sonja Versée speelt met de AJ-meisjes kampioen 
zonder één enkele nederlaag.  
Seizoen 1994-1995 
De damesploeg strandt op de tweede plaats en mag als medestijger naar tweede provinciale. 
Pascale Goemaere neemt de taak van secretaris op zich. 
Seizoen 1995-1996 
De herenploeg wordt vice-kampioen en mag de stap zetten naar eerste provinciale. De damesploeg 
zakt naar derde en de CJ-meisjes. Na vele jaren neemt Dirk Uvijn afscheid van AVC-Harelbeke. 
Seizoen 1996-1997 
De herenploeg zakt terug naar tweede, de damesploeg speelt voor de vierde keer kampioen. Aimé 
Goderis neemt na 20 jaar afscheid als voorzitter en wordt opgevolgd door Libertus Dejonckere.  
Seizoen 1997-1998 
Rika Lagae neemt de zware taak als secretaris op haar schouders. 
 Seizoen 1998-1999 
De herenploeg speelt voor het eerst in zijn bestaan kampioen en bereikt in het 25-jarig bestaan van 
AVC-Harelbeke de 1/2 finale in de beker van West-Vlaanderen, die spijtig genoeg verloren wordt.  
Seizoen 1999-2000 
Een tweede herenploeg wordt opgestart in 3de provinciale, de eerste herenploeg komt net zoals de 
dames voor het eerst in hun bestaan uit in 1ste provinciale. 
 Seizoen 2000-2001 
Via een omweg start de tweede herenploeg het nieuwe seizoen in 2de provinciale maar kan het 
behoud niet verzekeren, dit betekent tevens het einde van deze ploeg. 
 Seizoen 2002-2003 
Ludo Vantomme neemt vanaf het secretariaat waar, AVC Harelbeke begint met EJ-Meisjes.  
 Seizoen 2003-2004 
De herenploeg bereikt voor de tweede maal de 1/2 finales van de beker van West-Vlaanderen maar 
verliest tegen het zwarte beest Evoco Comines en een tweede damesploeg wordt opgericht 
Ontgoocheling alom in de AVC-rangen als wordt besloten om bij gebrek aan speelsters en spelers 
volgend seizoen niet meer uit te komen in eerste provinciale zowel bij de dames als bij de heren. 
 
Seizoen 2004-2005 
De DJ-Meisjes o.l.v. Lode Messiaen spelen kampioen zonder nederlaag 
 

 



 
 
 
 
Seizoen 2005-2006 
Omdat een deel van de BJ-Jongens moeten overgaan naar de AJ-Jongens wordt besloten om een 
herenploeg op te richten. De B jeugd, met trainer Lode Messiaen speelt kampioen. 
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De damesploeg promoveert naar tweede provinciale. 
 Seizoen 2007-2008 
Op zaterdag 26 april 2008 blies onze club haar 35 kaarsjes uit die op de feesttaart stonden. Op deze 
dag werden alle speelsters, spelers en alle ex-leden die de afgelopen 10 jaar actief waren binnen 
onze club samen gebracht om er een grandioos feest van te maken. 
 

 

 



 
In extremis behaalden onze C-jeugd meisjes 
onder de leiding van Kenneth Soetaert de 
kampioenstitel (+1-statuut) in hun reeks. 

 
 
Seizoen 2008-2009 
Het seizoen start met Martin Hugelier als nieuwe voorzitter. 
Seizoen 2009-2010 
Er  wordt gestart met preminiemen en speelt enkel tornooien en de scholieren worden kampioen. 
Op 30 maart 2010 overleed ex-voorzitter Libertus Dejonckere. 
Seizoen 2010-2011 
De miniemen worden kampioen en met een derde plaats moesten de heren aantreden in de 
eindrondes, die echter niet winnend werden afgesloten. Het begin van de zwanenzang? 
Seizoen 2011-2012 
We houden het vol, opnieuw een kampioenploeg: de kadetten. De dames 4de prov. promoveren via 
de eindronde naar 3e prov. De heren 2de prov. staan voor een onmogelijke taak om het vorig seizoen 
te evenaren en in extremis werden nog 4 vrije spelers aangetrokken zodat er kon gestart worden in 
competitie. Ondanks een uitstekend seizoen van alle ploegen, beslissen de dames 2de prov. en de 
herenploeg 2de prov. volgend seizoen niet meer van start te gaan. Ook het bestuur wordt onthoofd 
doordat zo maar eventjes 6 bestuursleden hun ontslag indienen. Wie zal de fakkel overnemen? Blijft 
AVC wel verder bestaan? 
Seizoen 2012-2013 
AVC blijft verder bestaan met als kersverse voorzitter Sophie Verhelst. Tony Dutoit (terug van 
weggeweest), Lode Messiaen en de oude getrouwen Sonja Versée en Ludo Vantomme vervolledigen 
het bestuur. De kadetten grijpen net naast de titel ook al tellen ze slechts 1 verlieswedstijd. 
Dit seizoen viert AVC haar 40 jarig of robijnen jubileumbestaan op 4 mei 2013. 
 
Club - Visie 
“Uiteindelijk beschikken we voor het seizoen 2013-2014 over een damesploeg in derde provinciale, 2 
scholieren meisjes regionaal, 1 ploeg kadetten regionaal, 2 ploegen miniemen regionaal en 1 ploegje 
préminiemen die geen competitie spelen maar regelmatig aan tornooien deelnemen. We hebben 
ongeveer een negentigtal aangesloten leden. Onze visie is vrij simpel: Iedereen de kans bieden om 
volleybal te spelen met als hoofddoel zoveel mogelijk speelsters uit de eigen jeugdopleiding te laten 
doorstromen naar de hoogst spelende ploeg. Vanaf de leeftijd van 7 jaar kunnen ze bij ons terecht, 
momenteel zijn dit enkel meisjes. Dat dit vrij aardig lukt bewijst dat er 10 van de 13 speelsters van 
ons damesteam uit de eigen jeugdopleiding komen. Wie na de volledige doorstroming nog zin heeft 
om verder te volleyballen kan dan bij onze recreatieve ploeg terecht.” 
 
Vrijwilligers - Financieel 
“Iedereen weet dat het momenteel moeilijk is om vrijwilligers te rekruteren, bij ons is dit net zo 
Voor tal van zaken kunnen we vrijwilligers gebruiken, tijdens de wedstrijden maar ook tijdens de 
activiteiten die we moeten organiseren om de nodige centjes in het bakje te krijgen. Onze 



activiteiten zijn een spaghettiavond, een eindeseizoensfuif en op de kermis staan we daar met onze 
stand. Financieel is het ook niet zo gemakkelijk meer als vroeger, Sponsors vinden is momenteel het 
moeilijkste dat er is. Weinig voelen zich nog geroepen om financieel te steunen. Door een gebrek aan 
sponsoring zal in de loop van de tijd ook het lidgeld de hoogte moeten ingaan om een gezonde 
financiële club te blijven. Dat lidgeld bedraagt nu 130 euro voor de jeugd -18 jaar en 150 euro voor 
de seniorploeg. Via de gemeente krijgen we de sportinfrastructuur voor de jeugd, -18 jaar, gratis.” 
 
Rekrutering 
“Niet alleen financieel raken veel ploegen in de problemen, ook bij het rekruteren van de jeugd, 
vooral dan bij de jongens wordt dit dramatisch. Al 2x hebben we de herenploeg moeten opdoeken 
door een gebrek aan jeugdspelers bij de jongens. We ondervinden heel wat concurrentie van de 
voetbalploegen in Harelbeke. Deze trend zet zich ook langzaam door bij de meisjes omdat vele 
ouders in hun kind toekomstige voetbalsterren zien. Gelukkig hebben we tot nu toe Sonja (ook al is 
het waarschijnlijk haar laatste jaar) die adressenlijsten ophaalt in de verschillende scholen en dan 
een bezoekje brengt aan de kinderen en ouders om speelsters te rekruteren. Verder is er nog de 
mond aan mond reclame door de speelsters. Ook stellen we vast dat er goed gewerkt wordt binnen 
de club omdat speelsters van omliggende clubs zelf komen vragen om aan te sluiten bij AVC. Maar 
hier stelt zich dan het probleem dat we weinig of geen nieuwe trainers vinden en dat we ook geen 
meer uren ter beschikking krijgen van de sportdienst. Een oplossing is misschien samen werken met 
andere clubs, momenteel doen we dit niet maar we staan er wel open voor.” 
 
Ambitie - Trainers 
“De ambitie van de club is op middellange termijn een ploeg te hebben in de hoogst provinciaal 
spelende reeks. Maar hiervoor zijn we afhankelijk van vele factoren: technisch sterkere speelsters, 
moet financieel haalbaar zijn, het moeten bijna allemaal speelsters zijn die uit de eigen 
jeugdopleiding komen, de juiste trainers vinden, enz. Drie van onze trainers zijn in het bezit van het 
attest “aspirant initiator volleybal”. Het is de bedoeling om hen aan te zetten verder te gaan in het 
behalen van andere diploma’s. Dat is echter niet gemakkelijk omdat de meeste opleidingen in West-
Vlaanderen te veel weken in beslag nemen. Misschien zou het beter zijn de opleiding in verkorte 
vorm (1 week) te geven. “ 
 
Federatie 
“De federatie kan ons daar ook bij helpen, een deel van hun taak is volgens mij om trainers en clubs 
te begeleiden in hun jeugdwerking door een soort van supervisor aan te stellen voor een aantal clubs 
in de regio. Zijn/haar taak kan er in bestaan om minstens 1x per maand de club te bezoeken en de 
trainers te volgen tijdens hun training en hen bij te sturen. Tevens kan hij of zij eens een training of 
meerdere trainingen verzorgen bij een club zodat hij of zij en ook de federatie kan vast stellen dat 
het niet altijd gemakkelijk is om aan een mengelmoes (technisch begaafden en minder begaafden) 
van spelers training te geven. Eens een initiatief uitwerken om de kleinere clubs financieel en/of op 
andere manier te steunen. Tot nu toe zijn altijd de grotere clubs in het voordeel omdat ze bijna 
steeds kunnen voldoen aan de gestelde criteria. Kleinere clubs kunnen bijna nooit voldoen aan de 
gestelde criteria.”  
 
Zijn dromen bedrog? 
“Mijn droom is dat Zuid West-Vlaanderen één grote club heeft (waar die speelt is van minder belang) 
met daaronder verschillende vertakkingen naar de huidige clubs toe. Ook als is de minidroom van 
AVC om opnieuw een herenploeg te starten, zal waarschijnlijk bij een droom blijven.“ 
 
Zoals je kan lezen is Lode Messiaen een man met veel ervaring, veel ideeën en trouw aan zijn club 
“AVC Harelbeke”. We danken Lode voor zijn samenwerking. 
 
                        (Joost Kerckhof) 


