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In deze nieuwe editie van “Ploeg in de kijker” stellen we u voor aan VBC Beveren Leie.  Tekst en 

uitleg kregen we van voorzitter Jan Lavens. 

 

“De Sportiva Dames uit Beveren – Leie mogen we de voorlopers van onze huidige 

damesvolleybalclub noemen. Dit was een groep van “dertiger” dames die wat beweging zocht via 

recreatief amusement, hier spreken we over de periode eind jaren 70. Er werd wat volleybal 

gespeeld in de oude kerk (omgebouwd tot sportzaal) en later in de Gemeentelijke Jongensschool. 

Naast de “dertigers” waren er ook enkele jongeren die graag wat wilden volleyballen. Een 

vrouwelijke sportactiviteit in competitieverband bestond op dat moment nog niet. Jong en oud 

samen sporten, dat lag wat moeilijker. De jongere meisjes hunkerden om volleybal in competitie te 

spelen en onder leiding van Johan Demeyer werd er een tweetal jaar aan initiatievolleybal gedaan 

met deze jongere groep. Uiteindelijk werd er in mei 1981 een licentie aangevraagd bij de Vlaamse 

Interprovinciale Volleybalbond. Die werd op 5 juni afgeleverd met stamnummer 1928; in 

september speelden we onze eerste competitiewedstrijd in derde provinciale tegen Bellegem. De 

eerste competitiewedstrijden werden gespeeld in de sportzaal van de Gemeentelijke Jongensschool. 

Ons eerste bestuur bestond uit voorzitter Marcel Soens, sponsor en penningmeester Joost 

Debrouwere, het secretariaat werd waargenomen door Johan Demeyer en zijn echtgenote Anne 

Coeman. Onze eerste trainer was Jacques Coorevits (toen zelf nog spelende in Ooivo vierde 

nationale) en hulpcoach Jean-Claude Coeman. Het seizoen 1981-1982 werd afgesloten met één 

gewonnen match en een voorlaatste plaats. Voor het volgende seizoen 1982–1983 werden de 

ambities scherper gesteld. De Gemeentelijke Sportzaal (d' oude kerke) werd omgevormd tot een 

volleybaltempel nadat de toen befaamde basketbalclub verhuisde naar Waregem, en dat zorgde 

meteen voor een heel andere beleving in de club.”   

“Marc Van Biervliet werd de nieuwe trainer, met de hulp van enkele externe speelsters kwam wat 

meer rust en lijn in de ploeg en zo eindigde de ploeg op de 9°plaats. Vanaf het seizoen 1987-1988 

werd er in tweede provinciale gespeeld. In 1991 konden we gebruik maken van de huidige prachtige 

nieuwe infrastructuur “Den Averul”. Als bij verrassing, door het afhaken van ploegen uit hogere 

reeksen, mochten we het seizoen 1992-1993 aanvangen in eerste provinciale. Dit vernamen we twee 

weken voor de competitiestart, de transfermarkt was al gesloten en we degradeerden terug naar 

tweede provinciale”.  

“Vanaf dan werd duidelijk dat we meer aandacht moesten besteden aan het uitwerken van de 

jeugdwerking en vanaf 2000-2001 gingen we ook met initiatie en een volleybalschool van start. 

Het dieptepunt was het seizoen 1993-1994, we degradeerden naar derde provinciale. 

Na winst in de eindronde konden we in 2000-2001 terug aantreden in tweede provinciale, tot op 
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heden bleef dit zo. Vanaf het seizoen 2007-2008 spelen we met een tweede damesploeg in 

competitie, tot vorig jaar actief in 4de provinciale en dit seizoen voor het eerst spelend in 3de 

provinciale na promotie als bijkomende stijger.” 

“In 1993 werd er ook gestart met gemengde recreatieven. Op donderdagavond wordt er van 21.00u 

tot 23.00u. gespeeld en daarna wordt er nog lang “nagepraat“ over de sport. Ondertussen spelen we 

ook al meerdere jaren met een ploeg recreatieve dames (ex-competitiespeelsters) in de recreatieve 

damescompetitie georganiseerd door het KWVBV. Na ongeveer 30 jaar heeft Marc Van Biervliet 

twee jaar geleden de voorzittersstoel overgedragen en de titel van erevoorzitter aanvaard. Onze 

huidige bestuursploeg bestaat uit 6 leden, ikzelf als voorzitter, secretaris is Debbie Baart, 

penningmeester Hilde Peirs, en bestuursleden Lore Speleers, Christophe Ragolle en Lieve 

Verhamme.” 

“Wat het ledenaantal en het aantal ploegen betreft mogen we niet klagen : 136 leden, twee 

damesploegen in competitie, 2
e
- en 3

e
 provinciale. 
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We hebben ook drie eigen jeugdploegen, U15 regionaal, U13 provinciaal en regionaal. 

 

    
 

U 15 regionaal           U 13 provinciaal 

 

Voor het eerst in onze clubgeschiedenis hebben we voor dit seizoen een samenwerking met een 

andere club uit de regio. Onze 5 scholieren, U17, spelen dit seizoen als uitgeleende jeugdspeelsters 

voor één seizoen bij de U17 regionaal van GIKS Mode Waregem. Een samenwerking die heel goed 

verloopt.” 

 



 
 

U 13 regionaal             U 17 regionaal, samenwerking  

 

 

 

“Wij willen met zoveel mogelijk eigen opgeleide speelsters zo hoog mogelijk competitie spelen. 

Vanaf de leeftijd van 6-7 jaar kunnen meisjes bij ons terecht. We hebben drie groepen opleiding: 

volleybalschool, initiatie beginners en initiatie gevorderden. Voor deze groepen worden in de loop 

van het seizoen, samen met een paar clubs uit de regio, enkele tornooien georganiseerd met 

spelvormen 2 tegen 2 en 3 tegen 3. Daardoor nemen we ook niet deel aan het VIS-project.  

 

    
 

Volleybalschool             Initiatie beginners 

 

   
  

Initiatie gevorderden     Dames recrea 



 

We willen ook zoveel mogelijk eigen speelsters opstellen bij onze damesteams. Dit seizoen speelt 

er in onze tweede en derde provinciale ploeg slecht één speelster die niet uit de eigen jeugdwerking 

komt.”  

“Daarnaast hebben we heel wat helpende handen nodig om alles in goede banen te leiden. Voor 

onze losse activiteiten lukt het nog wel om, vooral bij de ouders, voldoende vrijwilligers te vinden. 

Voor engagementen voor het volledige seizoen, trainers, jeugdtrainers en bestuur is dit soms wat 

moeilijker. We organiseren een eetfestijn in het najaar, blocknoteverkoop in het voorjaar en 

beachweekend eind juni. Koken kost geld en uiteraard hebben we ook sponsors nodig, onze 

sponsorwerving loopt meestal gelijk met de georganiseerde activiteiten. Het eetfestijn en het 

beachweekend zijn de grote inkomsten voor onze sponsorwerving. Om de drie seizoenen wordt ook 

gekeken voor een nieuwe uitrusting voor al onze speelsters, dames en jeugd, waarvoor we ook 

proberen om de nodige sponsors voor te vinden. De nadruk ligt vooral op veel kleinere sponsors te 

vinden ipv één hele grote en dit is de laatste jaren wat lastiger geworden. Naast die inkomsten 

krijgen we ook steun van stad Waregem via een jaarlijkse subsidie, vooral gericht op de 

jeugdwerking, kwantitatief en kwalitatief. Ook steun via een beperkt “symbolisch” bedrag per uur 

dat aangerekend wordt voor de huur van de sporthal.”  

“Uiteraard blikken we ook al in de toekomst, we rekruteren via flyers in de basisscholen in 

Beveren-Leie en Desselgem gecombineerd met gratis probeertrainingen, meestal startend in de 

week van de sportclub in september (Bloso).  Gediplomeerde trainers zijn ook altijd welkom, maar 

we zijn reeds tevreden als we elk seizoen voor elke groep een train(st)er vinden. Grote en wilde 

plannen of dromen hebben we niet, verder kunnen voortdoen zoals we nu bezig zijn zal reeds 

uitstekend gewerkt zijn.” 

 

Hiermee willen we Jan alvast danken voor zijn ruime uiteenzetting 

 

                      (Joost Kerckhof) 


