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Sportiva Langemark heeft een al rijke traditie van  bijna veertig seizoenen in het 

West-Vlaams Volleybalverbond. Wanneer  de ploeg juist opgestart werd kan 

secretaris  Nadine Charles ons niet vertellen. Alleen weet de prille vijftiger dat zij al 

lid is van Sportiva van bij de oprichting ervan. Zij was toen veertien jaar. “Het was de 

plaatselijke turnleerkracht en ook chiroleider Wilfried Bouttelgier die de ploeg 

oprichtte. Ik denk zelfs dat de ploeg toen onder de naam Lavo Langemark gesticht 

werd. Ik kende als speelster nooit een andere ploeg en was tot mijn 39ste als speelster 

actief. De laatste jaren van mijn actieve volleyballoopbaan was ik ook kapitein van de 

ploeg en werd ik ook toegevoegd tot het bestuur om de speelsters er in te 

vertegenwoordigen. Ik bleef altijd bestuurslid en nam later ook de jeugd onder mijn 

hoede als jeugdtrainster. Naast mijn functie als secretaris die ik overnam van Johny 

Engels train ik de miniemen en de meisjes van de Volleytour.” 

Sportiva was altijd al de ploeg van onder de kerktoren zegt Nadine Charles die 

ondertussen zelf turnleerkacht werd. “En dat is dan niet pejoratief bedoeld maar geeft 

de ambities van de club weer. Het was altijd al onze doelstelling én bestaansreden om 

de plaatselijke jeugd en die van de omliggende gemeenten een sportieve 

vrijetijdsbesteding aan te bieden. Wij speelden nooit hoger dan tweede provinciale en 

hoger reiken onze sportieve ambities niet. Ook niet nu wij weer in een 

hoogconjunctuur zitten. Met de eerste ploeg voeren wij momenteel de leiding aan in 

3de provinciale A met één belleverlies en een tweede senioresploeg in 4de 

provinciale B. Die tweede ploeg is een uitvloeisel van de sterke jeugdwerking die wij 

de jongste jaren kennen. ” 
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Jeugdverantwoordelijke Jan Debyser 

Die hoogconjunctuur in de jeugdwerking die zowat vijf jaar geleden op gang kwam 

heeft ook te maken met de inbreng van jeugdcoördinator Jan Debyser. De vroegere 

uitbater en kok van d'Heksescheure in Beselare, nu een B&B, zag zijn twee dochters 

Bieke en Frieke graag naar Langemark trekken om te volleyballen. Zelf speelde Jan 

gedurende pakweg twintig jaar volleybal bij ondermeer Poperinge, Bissegem en 

Menen. En als hij het restaurant ombouwde tot een B&B had hij wat meer tijd vrij om 

zijn dochters te volgen in hun sportieve vrijetijdsbesteding. Hij engageerde zich dan 

ook rap om mee te werken aan de jeugdbegeleiding. 

“Er werd een actieve recruteringscampagne opgezet, er kwamen meer kinderen naar 

het volleybal en er werden ook meer ouders bereid gevonden mee te werken”, zegt 

Jan enthousiast. “Die intensere werking resulteerde in een sneeuwbaleffect en zo 

konden wij verleden seizoen maar  liefst dertig nieuwe jeugdspeelsters aansluiten. 

Een nooit eerder gezien succes voor Langemark is dat.” 

Ook binnen het bestuur werden er nieuwe mensen aangetrokken en de club groeide 

aan tot momenteel een 135 aangesloten leden waarvan 110 speelsters, seniors en 

jeugdspeelsters. 
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“Nog nooit kwam Langemark met zoveel ploegen in competie uit zoals dit seizoen”, 

stelt Jan Debyser terecht fier. “Wij hebben een ploeg in derde provinciale met 

reserven en een tweede ploeg met ook al de reservencompetitie. Daarnaast spelen wij 

met een U17 scholieren regionaal, komen met de U15 of kadetten uit in de 

provinciale reeks, spelen met de U13 miniemen met een ploeg provinciaal en een 

ploeg regionaal, de U11 of préminiemen spelen provinciaal en in de Volleytour treden 

wij aan met twee ploegen in de reeks 2.0 en één ploeg in 2.B. Momenteel is dat ook 

het maximaal aantal ploegen dat wij aankunnen want in de sporthal moeten wij de 

ruimte delen met het basketbal dat in Langemark traditioneel een sterke werking 

kent.” 

 

Dergelijke  intense werking vraagt ook een financieel grotere inspanning zegt de 

jeugdcoördinator. “Wij halen onze financiële middelen uit de lidgelden maar ook de 

sponsorgelden maken een groot deel uit van onze inkomsten. Daarnaast houden wij 

jaarlijks een kiekenfestijn ten voordele van de vereniging en een 

eindeseizoensbarbecue die in extra financiële middelen resulteert.” 

 

 

Ambities 

Niettegenstaande de momentele hoogconjunctuur loopt men bij Sportiva niet naast de 

volleybalsloffen.  “Het blijft nog altijd onze ambitie om onze jeugdploegen in een zo 

hoog mogelijke reeks te laten spelen en zoveel mogelijk bij te leren. Het is evenwel 

niet gemakkelijk om voldoende trainers te vinden die zich willen engageren in de 

jeugdwerking. Wat de senioresploeg betreft is tweede provinciale het hoogst haalbare. 

Vooral omdat wij er de voorkeur aan geven de eigen opgeleide jeugdspeelsters een 

plaats te geven in de senioresploeg”, besluit Jan Debyser. 

 

 

                                                                                      Opgemaakt door Rik Bekaert  
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