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Damesvolley Waregem, stamnummer W 0673 

 

Geschiedenis 

 

We schrijven 1965. Enkele KLJ-leden kunnen hun energie niet kwijt en besluiten een sportploegje 

op te richten, Rita Debaere gaat meteen volleyballessen volgen in Leuven. 

Hierna richten deze leidsters een volleybalclub op, die 2 jaar later een stevige structuur krijgt door 

Dr. Jozef Vanrijckeghem. In mei ’67 wordt Wavoc Waregem boven de doopvont gehouden door 

Willy Leirman en Jacques Lecompte. Wavoc begint meteen met een herenploeg die al 

onmiddellijk kampioen speelt in 3de provinciale. Doch, onmiddellijk duikt de geldnood op en een 

optreden van de legendarische Ferre Grignard brengt soelaas. De kampioenenploeg loopt echter 

door studies zo goed als leeg en een degradatie kan niet vermeden worden. 

Wavoc damesploeg, uit sportieve verzuchtingen uit de KLJ ontstaan, heeft een rustige start 

gekend en beleeft een eerste gloriemoment in 1969, als deze jonge ploeg naar 2de provinciale 

promoveert. 

Begin jaren ’70 telt de verenging reeds 51 leden, vooral in de tweede helft van de 70-er jaren, 

neemt de populatie, vooral bij de dames, toe en kan men een tweede damesploeg oprichten.  

 

De beginjaren 70-75 

 

Ploeg in de kijker 



“Onze vereniging, ondertussen omgedoopt tot St. Jacques Waregem kent met haar drie ploegen 

behoorlijke successen, alle ploegen missen in die periode telkens nipt de promotie. Het is ook in 

die periode dat men beseft dat heel wat aandacht naar de jeugdwerking moet gaan. 

In het seizoen 79-80 kunnen de dames eindelijk de poort naar de nationale afdelingen openbreken 

en start onze ploeg in 2de divisie. De heren daarentegen kunnen nauwelijks de degradatie 

ontlopen. 

Vanaf dit ogenblik trekt het bestuur resoluut de kaart van de meisjes. Tijdens het eerste seizoen in 

2de divisie laten de beginresultaten het beste verhopen, maar daarna keren de kansen en kan 

zelfs een trainerswissel ook geen oplossing brengen.  

De herenploeg ondertussen, vraagt zonder medeweten van het bestuur, de verbannen 

meisjestrainer terug als coach voor hen. Gevolg; de  nog te spelen matchen worden met een 

forfait bedacht en de ploeg wordt als logisch gevolg opgedoekt. De dames, behoorlijk 

aangegrepen door deze gebeurtenissen, eindigen helemaal onderaan de rangschikking. 

De val wordt helaas verder gezet en in het volgend seizoen kunnen de dames een 2de 

opeenvolgende degradatie niet vermijden en komt St. Jacques uit in 2de provinciale. De 

daaropvolgende promotie eindigt opnieuw op een ontgoocheling en weer mogen de dames 

optreden in 2de provinciale, om daarna zelfs naar 3de provinciale te degraderen, het dieptepunt in 

de geschiedenis van de verenging. Gelukkig heeft sinds 1985 de vereniging een jeugdploeg in de 

rangen die meer dan behoorlijk zijn streng trekt”, verduidelijkt ondervoorzitter Carl Holvoet die zijn 

relaas verder zet.  

En hij gaat verder met de toch indrukwekkende geschiedenis van Volley Waregem. “Onder leiding 

van JP Imbo wordt in ’87 toch weer de promotie binnengehaald, en in ’90 treden onze dames 

eindelijk weer in 1ste provinciale aan. 

In Waregem werd ondertussen een gloednieuwe sportaccommodatie gebouwd en onze ploegen 

verhuisden van de VTI-sporthal naar deze nieuwe sporttempel. Sportief verloopt deze periode 

geenszins succesvol gezien weer naar 2de  provinciale gedegradeerd wordt. 

Het seizoen 92-93 wordt historisch gezien nu Waregem aantreedt als Artex Family 

Damesvolleybalclub Waregem. Artex Family kan meer dan behoorlijk de financiële noden lenigen. 

Tijdens dit seizoen wordt ook het clubblad geboren. Waregem ziet dit seizoen verder bekroond 

met een promotie naar 1ste provinciale en tijdens dit seizoen wordt de jeugdploeg ook verder 

uitgebouwd. 

In het seizoen 95 is de doorbraak naar 2de divisie, zij het via een eindronde, eindelijk een feit. 

 

De ploeg die de doorbraak naar 2de divisie forceerde 



In ’96 richt de vereniging een tweede ploeg in competitie op, enkel met meisjes uit eigen regio, die 

in 3de provinciale start en meteen de promotie afdwingt, als gevolg van een tweede plaats. 

Beide teams spelen een rustig seizoen 97-98 en eindigen in de middelste contreien van het 

klassement. Het seizoen daarna kan het eerste team door een reglementswijziging niet 

promoveren naar 1ste divisie. 

In het seizoen 2001 wijzigt de hoofdsponsor zijn naam in Giks Mode. Ondertussen heeft ook de 

jeugdploeg haar plaatsje in 3de provinciale bemachtigd en beleven alle drie de ploegen een rustig 

seizoen. 

Waregem beukt daarna, onder JP Serbruyns de deur naar 1ste divisie open en de tweede ploeg 

promoveert zowaar naar 1ste provinciale, een ware luxe, het jaar daarop slaagt de tweede ploeg er 

zelfs in om naar 2de divisie te promoveren. 

Wat daarna gebeurd zorgt zowel voor euforie als diepe ontgoochelingen.  

In 2005 bereiken onze meisjes 1ste nationale. Door toevoeging van enkele externe  speelsters 

blijven ze mooi in de bovenste helft van het klassement. 

Het seizoen 2006-2007 gaf een knalprestatie. De match op De Haan die moest gewonnen worden 

voor de promotie naar ereklasse werd wel verloren, maar De Haan gaf er de voorkeur aan om in 

1ste nationale te blijven en Waregem promoveerde zo naar de topreeks in het nationale 

vrouwenvolleybal, een vergiftigd geschenk, zou later blijken. 

 

De ploeg in ereklasse. 

Weer werden enkele externe speelsters aangetrokken, met als gevolg dat er eigenlijk niemand 

meer uit eigen regio kwam, wat heel wat risico’s inhoudt. 

Waregem draaide na twee nederlagen vlot mee en kon zich gemakkelijk handhaven. Een hooligan 

op de weg zorgde ervoor dat een van onze hoekspeelsters bijna het leven liet. Gelukkig nam het 

zo geen vaart. 



Het financiële plaatje was hard om dragen, én vóór het bestuur er zicht op had, hadden alle 

speelsters al getekend bij een andere ploeg, met uitzondering van Astrid Strobbe, die wel nog 

clubliefde toonde. Toen de trainer om financiële redenen de baan moest ruimen, hebben de 

speelsters dan de play-downs geboycot. Men kon nadien niet anders dan de ereploeg op te 

heffen. Een kater waar de vereniging nog een tijdje mee behept zou zitten. 

Ondertussen had de tweede ploeg ook 1ste divisie bereikt, maar het voortdurend strijden tegen 

degradatie was er voor het bestuur teveel aan, en wij besloten om verder te gaan met onze 4de 

provinciale ploeg met alleen meisjes van onder de kerktoren en uit de onmiddellijke nabijheid. In 

2009 en 2010 werd telkens via de eindronden gepromoveerd zodat onze dames nu in 2de 

provinciale aantreden. 

Verder richtte men dit seizoen een nieuwe 4de provinciale ploeg op met jeugd die vanuit de 

scholieren en de kadetten kwam. Beide ploegen staan mooi halverwege de rangschikking.”    

 

De huidige 2de provinciale ploeg 

 

 

De huidige 4de provinciale ploeg 

 

 

 

 



Doelstelling 

“Na het sportieve en financiële debacle van de voorbije jaren, klimt Waregem opnieuw uit het dal. 

Damesvolley Giks Mode Waregem opteert voor een veilige thuishaven, met een paar speelsters 

uit de onmiddellijke omtrek, maar met het leeuwenaandeel van speelsters uit “eigen kweek”, 

voorzichtigheid troef dus. We leggen hedendaags het zwaartepunt op het klaarstomen van onze 

eigen jeugd, m.a.w.  de jeugdwerking is nu primordiaal. 

Naast de twee fanionteams treden er nog 2 kadettenploegen, 1 miniemenploeg en 1 

préminiemenploeg. De beginnertjes leren het vak in de volleybalschool”.      
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