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Het begin: 

Ruvo (Ruddervoorde volleybal) werd opgericht in de zomer van 1968 en nam voor het eerst deel aan 

de competitie in het seizoen 1968 – 1969 met een herenploeg. Onder de deskundige begeleiding van 

trainer Marcel Vandamme werd de eerste wedstrijd gespeeld tegen Bartho Kortemark ! 

De oprichting van Ruvo kwam er vooral onder impuls van enkele jongeren-studenten aan het 

Torhoutse Sint-Jozefsinstituut die tijdens de speeltijden in de roemruchte Rembert-kweekschool  

altijd de kans kregen om te volleyballen …  

E.H. Daniel Hemeryck (onderpastoor te Ruddervoorde) zag hierin blijkbaar een uitstekende kans om 

de jongeren van zijn parochie een zinvolle vrijtijdsbesteding te bezorgen en werd de stuwende kracht 

achter dit initiatief.  Het eerste volleybalterrein te Ruddervoorde werd dan ook geschonken door de 

Parochie en kwam er op de terreinen van het speelplein. 

Het verdere verloop: 

In hun tweede seizoen speelden de Ruvo-heren kampioen in derde Provinciale met de beslissende 

wedstrijd tegen Zeebrugge. Daarna werden de thuiswedstrijden niet meer in openlucht gespeeld 

maar werd uitgeweken naar de kazerne te Zedelgem. Seizoen ’73 – ’74 werd op het nippertje géén 

kampioen gespeeld (beter setgemiddelde van Sint-Michiels !) 

Dit was echter slechts uitstel want in het (Ruvo)topseizoen 76 – 77 werden de heren zowel reeks- als 

Provinciaal kampioen en hield de ploeg het uit tot in de kwartfinales voor de beker (verlies   

tegenVirovios Wervik)  

Een eigen stek: 

In 1978 konden de omzwervingen worden stopgezet (Zedelgem en Oostkamp waren enkele jaren de 

thuishaven geweest van Ruvo) toen de huidige sporthal (Riderfort) in Ruddervoorde kon in gebruik 

worden genomen. Helaas was de ploeg dan reeds terug “gezakt” naar 2e Provinciale. 

Eind jaren 70 werd dan ook een volwaardige jeugdwerking opgericht met als drijvende kracht Dirk 

Dejonckheere. Halfweg de jaren 90 werd onder impuls van Viviane Roelens de jeugdwerking 

Ploeg in de kijker 



uitgebreid met de volleybalspeeltuin/initiatie zodat ook de allerkleinsten (vanaf 1e lj) hun eerste 

volleybal-pasjes konden zetten in de eigen gemeente. 

Begin jaren 80 werd ook gestart met recreatief volleybal. Lange tijd waren drie ploegen actief in de 

VLM kompetitie. Nu is dit teruggevallen naar 2 ploegen, een heren- en een damesploeg. 

 

  Start jeugdwerking  in de jaren 80 

 

Huidige ploegen: 

Met eén herenploeg (2e pr.) , twee damesploegen (4epr.), scholieren meisjes, kadetten meisjes, 

miniemen meisjes en sportline is Ruvo met een totaal van 10 ploegen (ook 3 reservenploegen) in 

competitie géén kleine speler in het volleybalcircuit ! Het is echter ook opvallend (net zoals bij héél 

wat andere ploegen) dat de 

jongens  de weg naar de sporthal 

(om te volleyballen uiteraard) niet 

meer vinden. Hoe hiervoor een 

oplossing  te vinden is ook voor 

het Ruvo-bestuur een blijvend 

probleem !  

“Al een aantal jaren hebben we 

geen jongens-jeugdploegen meer 

en ook bij de seniores wordt het 

zeer moeilijk  om nog voldoende 



spelers samen te krijgen voor een volwaardige ploeg. De jongens kunnen wel nog bij Ruvo terecht 

(gemengde jeugdploegen) maar als ze de kadettenleeftijd bereiken zijn we met onvoldoende leden 

voor een ploeg . Dan proberen we hen (en de ouders) te informeren over de mogelijkheden in het 

omliggende (Torhout, Zedelgem, Loppem …) en te stimuleren om daar verder te spelen. Op die 

manier hopen we ons steentje bij te 

dragen tot het in stand houden van 

het herenvolleybal.” 

 

Over het onderwerp “leden”  vertelt 

secretaris Lode Naeyaert het 

volgende: “Ruvo is een bloeiende 

sportvereniging. In groot-Oostkamp 

zijn we zelfs één van de grootste 

indoorclubs. De zowat 134 leden (de 

overgrote meerderheid van onze 

leden komt uit Ruddervoorde !) zijn 

verdeeld over 3 senioresploegen, 5 

jeugdploegen en 2 recreatieve ploegen. Bovendien nemen er wekelijks 21 leden deel aan de 

initiatietrainingen.  

Ambities: 

EH Hemeryck verwoordde de ambities van RUVO eind de jaren 70 als volgt : “Een ploeg blijven van 

het dorp … en het toch zo ver mogelijk schoppen.” 

Lode: “Op vandaag zijn dit eigenlijk nog altijd onze ambities… uiteraard zijn spelers van buiten het 

dorp welkom, maar hiermee wordt bedoeld dat we niet actief spelers van andere ploegen gaan 

aantrekken. Hiermee bedoelen we ook dat iedereen welkom is in onze club ongeacht afkomst of 

volleybaltalent. Toch proberen we, uitgaande van een goede eigen jeugdwerking, onze 

senioresploegen op een hoger niveau te tillen.” 

Toekomstvisie: 

“De toekomstvisie wordt grotendeels terug gevonden in onze ambities. We vormen een hechte ,zij 

het beperkte, bestuursgroep van acht personen. We weten wat we hebben aan mekaar maar het is 

een hobby en zo moet het ook blijven !” 

“Uiteraard past hier een vermelding voor bestuurslid Marcel (Hoornaert). Bestuurslid sinds 1978 ! In 

2011 tachtig geworden. Present op alle thuiswedstrijden, opzetten van terreinen voor training en 

wedstrijden, invullen wedstrijdbladen, markeren , bijwonen van de algemene vergaderingen, 

kalendervergaderingen … 

Koken kost geld …: 

Om het budget rond te krijgen kan de club beroep doen op een aantal vrijwilligers (cafetaria, 

eetfestijn, vervoer…).  Ook de verstandhouding met de gemeente is opperbest en praktische 



problemen worden zo snel mogelijk opgelost. De financiële steun is echter een stuk minder 

geworden (Eén van de gevolgen van het BLOSO sportbeleidsplan waarbij méér de nadruk wordt 

gelegd op kwaliteit dan op kwantiteit) : het bedrag dat ontvangen wordt is 1800 € lager dan 3 jaar 

geleden ! Ook het gemis aan gediplomeerde trainers (die nochtans héél welkom zouden zijn !) haalt 

het subsidiegehalte van de gemeente naar beneden ! 

Om toch voldoende centen binnen te halen organiseert RUVO jaarlijks een eetfestijn (280 

aanwezigen op de laatste editie). Er wordt een tornooi georganiseerd voor recreatieve ploegen: een 

succes, de laatste jaren moeten ploegen geweigerd worden wegens volzet ! Als lidgeld wordt aan de 

leden een bedrag gevraagd van 65 € tot 150 €, afhankelijk van leeftijd en/of niveau waarop gespeeld 

wordt. 


