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Ploeggegevens: 
 

 Voorzitter : Willem Dewilde sinds 1999 

 Gesticht in 1975 in Kerkhove door Ludwig Vanhuysse 

 Website : www.kerdavo.be 

 Sportief hoogtepunt : Ereklasse 1998 – 2002 

 88 leden 

 7 ploegen in competitie, waarvan 1 seniorenploeg. 

 

 
Voor deze editie van “Ploeg in de kijker” zijn we te gast bij Damesvolley Kerdavo 
Avelgem. En bij wie konden we voor al onze vragen beter zijn dan bij Willem 
Dewilde die in 1999 het voorzitterschap overnam van Ludwig Vanhuysse. 
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De huidige bestuurskern van Kerdavo Avelgem 

Historiek 

“De oorsprong van onze ploeg vindt zijn thuisbasis in Kerkhove, toen nog autonoom, 

nu een deelgemeente van Avelgem.  Ludwig Vanhuysse en Luut Festjens legden de 

prille basis voor onze club, we schrijven 1975. Zij hadden het in die tijd heel wat 

minder luxueus dan vandaag de dag. De sporthallen waren toen erg mager gezaaid, en 

voor Kerdavo gingen de eerste matchen door op een asfalt terreintje in een dorp 

waar toen nog weinig mensen van gehoord hadden. In 1987 werd de VZW 

damesvolleybal Kerdavo Kerkhove gesticht. Bij de start van het seizoen 1999-2000 

nam ikzelf het voorzitterschap over, Katrien Wille werd secretaris. We speelden dan 

in Ereklasse, wat echter financieel niet houdbaar was en in 2002 moesten we 

hiermee stoppen en opnieuw starten van uit de jeugd. Dat lukte vrij goed tot onze 

eerste ploeg, toen alweer opgeklommen tot in 1ste Divisie, uiteen viel. Daar bovenop 

zakte onze 2de ploeg zakte dan ook nog naar 2de provinciale, het werd opnieuw van 

meet af herbeginnen. Met een vernieuwd en verjongd bestuur gingen we er vol 

tegenaan. In 2011 steeg onze eerste ploeg terug naar 1ste provinciale.   

Jeugdcoördinator Lieve Vanwambeke kon de inflow van nieuwe jeugdspeelsters een 

sterke impuls geven. Het trainersteam werd verbreed en verjongd met eigen 

jeugdtrainers.” 



 

 
Dames 1e provinciale 

 

 

De Clubvisie 

“Kerdavo stelt zich tot doel om als club in zijn geheel, en in een competitieve geest 

en context, volleybalspeelsters op te leiden, naar een voor hen gestelde maximale 

prestatienorm, om op die manier de continuïteit van zijn ploegen en de club te 

waarborgen.. De enige club die zich zal kunnen blijven waarmaken is de club die er in 

slaagt om voldoende instroom te verzekeren en die voor elk van zijn leden de 

toegevoegde waarde op sportief en op sociaal vlak kan laten waarderen. Kerdavo wil 

zich profileren als de beste damesvolleybalploeg uit de omgeving, waarbij de 

“professionele” aanpak van trainers, coaches en bestuur zorgt voor een oorgedreven 

jeugdwerking die de continuïteit en het speelsteraanbod op alle niveaus blijft 

garanderen. Momenteel zijn 10 van de 13 speelsters van onze provinciale ploeg “eigen 

kweek.” 

 

Hoe werkt het ? 

“De meeste speelsters komen met volleybal in contact via de beide scholen in 

Avelgem. Elk jaar wordt er een instapdag georganiseerd, en ook via de gemeentelijke 

sportdienst wordt er promotie gemaakt voor de verschillende sportverenigingen in 

Avelgem. Maar hoofdzakelijk komt de inflow via de school, waar vriendjes elkaar 

uitnodigen. Kerdavo heeft natuurlijk zijn sterke geschiedenis, en veelal zijn de 



mama’s ex-speelsters die hun kinderen ook van deze mooie sportervaring willen laten 

genieten. Starters kunnen beginnen vanaf 6 jaar. We hebben 2 trainingen per week, 

die we proberen nauw aan te sluiten bij de schooluren. De Sportline aanpak, waarbij 

eerder spelenderwijs aan de techniek gewerkt wordt is een sterke verbetering. Het 

aanleren van de juiste techniek staat bij ons helemaal bovenaan.” 

 

En op wie kunnen we rekenen ? 

“Alles steunt natuurlijk op de vrijwillige inzet van mensen. Ons team van bestuurders 

is niet zo groot. De bedoeling is om snel en efficiënt de beslissingen te kunnen nemen 

en dat werkt behoorlijk goed. Gelukkig kunnen we daarnaast rekenen op een aantal 

ouders die zich vlot en vrijwillig aanbieden om in te springen, dat is een must, want 

anders is het bestuur alleen niet vol te houden. Bij Kerdavo is er altijd wel iets van 

organisatie aan de gang. Onze belangrijkste acties zijn de Praline-actie, Kaas en wijn 

avond, en onze moederdag-ontbijtactie. Altijd staat de kwaliteit van ons aanbod op 

de eerste plaats! Voor de meeste activiteiten hebben we voldoende vrijwilligers, dat 

doet deugd.” 

 

En het financieel aspect ? 

“Kerdavo heeft al vele watertjes doorzwommen.. bij tijden was het succes heel 

groot, op andere momenten ging het er heel wat minder aan toe. Gelukkig mogen wij 

blijvend rekenen op onze trouwe sponsoren. Zij maken het voor ons mogelijk om 

kwaliteit te leveren, en dat is van levensbelang. Nieuwe sponsors vinden is niet 

eenvoudig. Toch zien we een groot engagement van ouders om die aan te brengen, en 

dat is echt te waarderen, het helpt echt als iedereen wat rond zich heen kijkt want 

er komt niets voor niets. Ook de gemeente doet zijn duit in het zakje via de 

gemeentelijke subsidies. En met onze jaarlijkse activiteiten erbij krijgen we de zaak 

rond, en dat is essentieel.” 

 

Sportieve evenementen 

“Kerdavo organiseert nu reeds een aantal jaren een eigen vakantietornooi, eind 

augustus. Dat is gestart onder de vleugels van David Vancauwenberghe, onze trainer 

van de eerste ploeg, het tornooi is ondertussen uitgegroeid tot een volwaardig 

sportevenement. In de voormiddag spelen de jeugdploegen, in de namiddag de 

senioren, het is een starttornooi voor de meeste ploegen uit de omgeving, dat is fijn. 

Er komen ook ploegen van uit andere provincies, en dat is ook altijd een mooie 

ervaring. Het is vooral een heel gemoedelijk tornooi, en ook weer hier staat 

“kwaliteit van organisatie” voorop. De Ter Muncken Smachers is de recreatieve ploeg 

die heel dicht gelinkt is aan Kerdavo. Ook zij organiseren jaarlijks een tornooi rond 

Pasen en daar kom je al vlug eens een oud-bekende tegen. Naar het einde van 

augustus organiseren wij als club steeds de sportkampen. Het is een heel intense 

driedaagse die voornamelijk dient als voorbereiding op het daaropvolgende 

competitieseizoen. Voor de jongsten gaat dat door in de sporthal, voor de iets 

ouderen gaan we het verder van huis zoeken. Het laatste sportkamp in Nukerke laat 

heel veel mooie herinneringen achter. Het geeft naast het sportieve ook eens de 

kans om het meer amusante talent naar boven te laten komen. Maar het blijft 



uiteraard eerst en vooral een intens sportieve uitdaging. En dan is er ook nog wel 

eens de seizoenafsluiter, waar de papa’s en mama’s zich kunnen meten met hun 

kroost.” 

 

Trainerskader 

“Het blijft een hele uitdaging om mensen te vinden die zich (bijna dagelijks) willen 

engageren als jeugdtrainer.  Je kunt je omwille van de techniciteit bijna alleen maar 

richten op ex-spelers en speelsters, wat de laatste 2 jaar vrij goed gelukt is. Nu 

moeten we zien hoe we onze trainers de beste opleiding kunnen aanbieden. Dat is 

niet zo eenvoudig gezien velen van hen nog aan het studeren zijn, en de opleidingen 

daarvoor niet altijd op de meest gepaste momenten vallen. Dat wordt zeker een 

actiepunt voor het komende jaar! In een technische sport als volleybal is het hebben 

van goed opgeleide, gediplomeerde trainers een MUST. Gelukkig kunnen we ook 

rekenen op enkele trainers met ervaring, uiteraard is dat heel belangrijk. Ook 

ervaringsuitwisseling met andere clubs is heel belangrijk, zo willen we volgend jaar 

terug inschrijven in  het VIS project.  (Volleybal is Spelen).” 

 

Toekomst en ambitie 

“Het is natuurlijk zeer belangrijk als club om een ploeg te hebben die hoog speelt. 

Het is als het ware het visitekaartje van je club, in die zin is een ploeg in divisie een 

mooie haalbare kaart. We willen dat echter zoveel als mogelijk doen uitbouwend van 

uit onze eigen jeugdwerking. Het arrest Bosman blijft ons hier wel parten spelen, en 

dat zal bij andere clubs met goede jeugdwerking niet anders zijn.  Moest de 

federatie hierop een kleine bijsturing kunnen doen, het zou de sport zeker ten 

goede komen maar het is blijkbaar niet vanzelfsprekend. Gelukkig zien we meer en 

meer speelsters terug komen naar Kerdavo. Dat doet deugd enerzijds, niet altijd 

evident anderzijds, maar als club willen wij daarvoor open staan. Onze visie is 

duidelijk denk ik, en dat is heel belangrijk. We geloven dat we met die doorgedreven 

jeugdwerking een recept hebben gevonden om enerzijds onze ambitie te realiseren, 

en anderzijds is die kwalitatieve jeugdwerking een MUST om op langere termijn de 

continuïteit te waarborgen. Als we dat dan nog kunnen doen in een 

vriendschappelijke en ongedwongens sfeer van samenwerking, dan lijkt me dat een 

mooie en te verdedigen visie. We weten het… een beetje (gezonde) stress zal er 

altijd zijn, zo zijn we nu eenmaal geboren.” 

 



 
Kerdavo Avelgem 

 

 

Een speciaal woordje van dank aan voorzitter Willem Dewilde voor deze mooie 

uiteenzetting. 


