Ploeg in de kijker

PLOEG IN DE KIJKER
W 0116 HERMES VOLLEY OOSTENDE
Hermes Volley Oostende voorstellen in enkele pagina’s is niet zo eenvoudig. Alleen al over
de roemrijke geschiedenis van deze kustclub kan je een boek schrijven. Hermes Oostende
heeft in West-Vlaanderen immers het op één na oudste stamnummer. In 1955 werd Hermes
opgericht, maar dan uitsluitend als mannenclub onder het stamnummer W 0116. De beter
gekende vrouwenclub werd met hetzelfde stamnummer opgericht in 1962. Met de dames
werd Oostende zomaar eventjes 13 keer landskampioen en 5 keer Belgisch bekerwinnaar.
Hermes Dames Volley Oostende (zo was de naam tot in 2006) is bovendien de enige
damesvolleybalclub in België die erin slaagde om 10 jaar op rij (van 1971 t.e.m. 1980)
landskampioen te worden. Hermes heeft ook nog 68 Europabekerwedstrijden op haar
rijkgevuld palmares staan.

Tussen 1955 en 1962 was er enkel herenvolleybal in deze club. De échte start van de
succesvolle damesclub situeert zich in 1962 toen wijlen Sus Hoornaert Hermes Dames boven
de doopvont hield. In het seizoen 1962-1963 beperkten de speelsters zich tot trainingen en
speelden ze nog geen competitiewedstrijden. In 1963-1964 speelden ze in de laagste reeks,
die toen nog 2de provinciale heette. Amper 4 seizoenen duurde het vooraleer Hermes haar
entree maakte in ereklasse, ’s lands hoogste reeks. In het seizoen 1967-1968 eindigde
Hermes op de 8ste plaats. Het jaar daarop werd de groen-gele kustploeg 9de en in 1970 werd
Hermes vice-kampioen. In 1971 mocht Hermes al haar allereerste landstitel op zak steken.
Dat vormde de start van een unieke periode (de absolute gloriejaren) : nl. 10 landstitels op
rij zonder onderbreking. De eerste 8 titels waren met Jean Gyselen als trainer-coach. Eliane
Musch was coach bij de 9de en 10de titel. In dat decennium veroverde Hermes Oostende ook
3 maal de beker van België : in 1971, 1972 en 1977.

HERMES LIGA A DAMES 2017-2018
In de jaren zeventig richtte Hermes ook nog onder een ander stamnummer een tweede
ploeg (Hera genaamd) en een derde ploeg (Hermina genaamd) op, maar allen met hetzelfde
bestuur. Van 1966 tot 1976 was succestrainer Jean Gyselen ook clubvoorzitter bij Hermes.
Oostende mocht ook jaar na jaar Europees aantreden en stapelde de Europese wedstrijden
op : 48 in totaal. Enkele bekende namen van topspeelsters (zonder uiteraard volledig te zijn)
uit de jaren zeventig en tachtig zijn : Bernice Vermote, de zussen Rita en Marleen Berton,
Erna De Kievith, Angeline Cobbaert, Renée Vandepitte, Monique Laforce, Erna Mycke, An
Depuydt, Claire Crevits, Sandra Baillieul, Leona Vervaeke, Linde Dumoulin, Trees Carlier, Els
Pauwels, Linda Dupuis, Rita Joseph en Mieke Dobbelaere. Vooraleer Hermes aantrad in het
stedelijk sportcentrum van Oostende, werd er halverwege de jaren zestig nog gespeeld op
het terrein van dokter Depuydt, in open lucht.

HERMES 1STE DIVISIE DAMES 2017-2018

In 1983 wordt Ghislain Ampe voorzitter. Voor hem wachtte er een moeilijke periode in de
clubgeschiedenis. Hermes werd nog 3 maal landskampioen in de jaren tachtig (1983 met
coach Johan Lozie, 1985 ook al met Lozie en 1987 met coach Jean Gyselen) en 2 maal
bekerwinnaar (1982 en 1983). De tot nog toe voorlopig laatste Belgische bekerfinale
betwistte Hermes in het (toen nagelnieuwe) Eurovolleycenter van Vilvoorde in 1988 :
Oostende (met coach Thierry De Decker) verloor toen van het inmiddels ter ziele gegane
Hermanas Wervik met 3-0. Vanaf 1987 ging het echter bergaf met Hermes : zowel sportief
als financieel. Dure buitenlandse speelsters werden aangetrokken, de resultaten bleven uit
en Hermes belandde in een uitzichtloze financiële put met meer dan 1 miljoen BEF schulden
(circa 25.000 euro). In april 1990 werd de toen 21-jarige Filip Rossel de nieuwe
clubsecretaris. Na 23 jaar moest Hermes ook voor het eerst in haar bestaan degraderen.
Het jaarbudget bedroeg toen ongeveer 3 miljoen BEF (circa 75.000 euro). In het seizoen
1990-1991 kon Hermes meteen in een reeks lager opnieuw kampioen spelen (en alweer met
Johan Lozie aan het roer). Johan Lozie is sowieso de rode draad doorheen de roemrijke
geschiedenis van deze kustclub. De jonge speelsters die de titel behaalden, moesten na
afloop van het seizoen 90-91 hun plaats afstaan aan de Antwerpse speelsters die
overgekomen waren uit het ter ziele gegane Kruibeke. In 91-92 veranderde Hermes haar
groen-gele kleuren in rood-geel en verkocht haar clubnaam aan de nieuwe hoofdsponsor
Cornix. Het 24ste seizoen ereklasse zou echter het voorlopig laatste worden. Dat seizoen
eindigde zelfs chaotisch : door de financiële schulden boycotten de Antwerpse, OostVlaamse en buitenlandse speelsters de eindronde. Johan Lozie was eerder al ontgoocheld
opgestapt. Gelegenheidscoach (!) Filip Rossel moest een aantal speelsters van de tweede
ploeg en de jeugd oproepen om zware boetes te vermijden. Hermes degradeerde na de
play-downs uit ereklasse en heel wat bestuursleden verlieten vlug het zinkende schip. Het
fel uitgedunde bestuur o.l.v. voorzitter Ghislain Ampe hakte de moeilijke knoop door en
besliste om af te haken op nationaal niveau en enkel door te gaan met haar tweede ploeg in
2de provinciale en slechts 1 jeugdploeg (nl. C-jeugd). De kleuren werden opnieuw groen-geel

en de naam terug Hermes. Het 30-jarig bestaan van de club werd in het “rampjaar” 1992
niet gevierd. Het jaar daarop in 1993 zakte de club verder door naar de allerlaagste reeks,
nl. 3de provinciale.

HERMES 2DE PROVINCIALE DAMES 2017-2018

Iedereen achtte Hermes ten dode opgeschreven, maar er werd achter de schermen hard
verder gewerkt. Vanaf nul werd de club heropgebouwd. Beetje bij beetje ging het vooruit,
langzaam maar zeker werden alle schulden weggewerkt en Hermes werd weer een gezonde
club zonder schulden. Er werd weer een nieuwe jeugdwerking uit de grond gestampt door
de kleine groep resterende bestuursleden aangevuld met enkele nieuwe jonge mensen,
zoals o.a. huidig ondervoorzitter Eric Thirry (die in 1996 het clubbestuur vervoegde). De
jeugdwerking kreeg nieuwe impulsen door een (jaarlijkse) grootse flyer-actie in alle
Oostendse scholen.
Filip Rossel organiseerde vanaf 1993 ook 20 jaar op rij
Paasvolleykampen voor de jeugd (ook niet-aangesloten leden waren welkom) en 20 jaar op
rij de befaamde Kersttornooien voor jeugdploegen (telkens 5 dagen voor 60 ploegen in
totaal). In 1993 telde Hermes nog amper 20 leden. In 1999 was dat aantal al verzesvoudigd
naar 120. Ook de eerste resultaten werden geboekt : enkele titels bij de jeugd en ook een
(verloren) bekerfinale in 1998 bij de C-jeugd. Peter Goekint werd in 1996 voorzitter. In 1995
kon coach Stefaan Decoster Hermes terug laten promoveren naar 2 de provinciale. In 1997
was het de beurt aan coach Bernice Vermote om met Hermes naar 1 ste provinciale te
promoveren. Hermes zou 7 jaar lang blijven “hangen” in 1 ste provinciale met als coaches
achtereenvolgens opnieuw Jean Gyselen (nog een rode draad in de geschiedenis van de
club), Bart Van Coillie, Dennis Rycx en nogmaals … Johan Lozie. In 2000 werd André Rossel
(vader van ex-secretaris Filip) penningmeester tot aan zijn overlijden in 2012. Dan werd hij
opgevolgd door Patrick Moerman.

HERMESVOORZITTER PHILIPPE DEVELTER

Hermes zou wellicht nooit meer in divisie geraakt zijn … totdat in 2002 de allergrootste
transfer uit de clubgeschiedenis gerealiseerd werd : Philippe Develter kwam na 10 jaar
voorzitterschap bij burenclub Jumpers Middelkerke over naar Hermes Oostende. Dat zorgde
voor veel nieuwe impulsen en met Philippe als nieuwe voorzitter ging het heel rap omhoog.
Hij haalde Johan Lozie (woonachtig in Wevelgem) voor de zoveelste keer naar Hermes
Oostende als trainer-coach en dat betekende de start van een hele reeks titels, promoties en
bekerfinales (bij dames B en heren A). Met de eerste damesploeg zorgde Johan Lozie voor
een huzarenstukje. Hermes werd elk jaar versterkt met o.a. Poolse en Amerikaanse
speelsters. In 2004 werd Hermes na 7 jaar eindelijk kampioen in 1 ste provinciale. Het verblijf
in 2de divisie duurde amper 1 jaar, dat in 1ste divisie amper 2 jaar. Eén seizoen 1ste nationale
was al voldoende om de poort open te beuken naar eredivisie (de nieuwe benaming van
ereklasse, en inmiddels heet het Liga A). In 2008 stond Hermes terug in ’s lands hoogste
reeks dankzij voorzitter Philippe Develter, zijn bestuur, succescoach Johan Lozie en zeer veel
talentvolle speelsters.

HERMES 4DE PROVINCIALE DAMES 2017-2018
2006 mogen we ook niet vergeten te vermelden : dat was een historisch jaar omwille van 2
redenen : Hermes verhuisde na zovele jaren stedelijk sportcentrum (de oude Koninklijke
Stallingen) naar de Mr. V Arena (de vroegere sporthal van basketballandskampioen BC
Oostende). Hermes Heren Volley (met stamnummer W 1009) werd in datzelfde jaar
opgedoekt bij gebrek aan bestuursleden. De overblijvende mannen en jongens konden
echter gelukkig onderdak vinden bij de damesclub, die haar naam veranderde naar Hermes
Volley Oostende. Thierry Hardy werd de nieuwe trainer van de herenploeg, die opnieuw
vanaf nul moest herbeginnen in 3de provinciale. Ook hier zorgde voorzitter Philippe Develter
voor een steile opgang, net als bij de tweede damesploeg van Hermes. Nadat Thierry Hardy
de mannenploeg op korte tijd naar 2de en 1ste provinciale had geloodst, kwam Johan Lozie
(die inmiddels bij de dames vervangen was door Jean-Paul Serbruyns) aan het sportieve roer
bij de heren. Het ging ook bijzonder rap met als hoogtepunt in 2010 de “triple” : kampioen
in 1ste provinciale heren, winnaar van de Beker van West-Vlaanderen én verrassende winst in
de Vlaamse Beker. Ook dat was nog geen eindpunt : via 2 de divisie en 1ste divisie ging het
met coach Lozie zelfs in 2012 naar 1ste nationale (= 3de hoogste reeks van het land). Het
liedje duurde echter niet lang, want de herenploeg werd later opgedoekt omwille van
financiële redenen. Logisch, want de dalende sponsorinkomsten konden het plaatje niet
meer rondkrijgen.
De tweede damesploeg o.l.v. coach Dries Wittebolle had ook immers zeer grote honger naar
successen en ook die kwamen er : in 2009 behaalden zij de “dubbel” met de kampioenstitel
in 1ste provinciale en winst in de West-Vlaamse bekerfinale. In 2010 mocht Hermes al
meteen van 2de naar 1ste Divisie promoveren en de Trofee Dehaene (de latere Beker
Nationaal/Divisie) op haar rijkgevuld palmares plaatsen. Het jaar daarop, in 2011, werd
Hermes B zelfs kampioen in 1ste divisie en promoveerde het naar 1ste nationale. In het
seizoen 2012-2013 stond Hermes bijgevolg met 3 nationaal spelende ploegen in haar rangen
: Hermes Dames A in Liga A, Hermes Dames B in 1ste nationale dames en Hermes Heren A in
1ste nationale heren. Een grote weelde dus waar echter ook een duur financieel kaartje aan

vasthing met het gekende gevolg : de mannenploeg werd opgedoekt en de 2 de damesploeg
degradeerde later terug naar 1ste divisie. 3 ploegen runnen op nationaal niveau is haast niet
haalbaar (lees : betaalbaar). We zouden dan nog bijna vergeten dat ook de jeugdploegen in
diezelfde succesvolle “boerejaren” de bekerfinales op Paaszaterdag opstapelde en dat met
succestrainers Dries Wittebolle, Birgen Despodt, Jan Nagels en Renée Vandepitte. Dries
Wittebolle leverde lange jaren bij Hermes knap werk als jeugdcoördinator en dit samen met
zijn collega Birgen Despodt. Ook Henri Cools was vele jaren jeugdtrainer bij Hermes.

HERMES 2DE PROVINCIALE HEREN 2017-2018
Nog een laatste punt uit de 56-jarige geschiedenis (als we 1962 als start beschouwen) is toch
wel opmerkelijk : van 1995 t.e.m. 2001 hielpen Hermes Dames Volley en het ter ziele gegane
Hermes Heren Volley mee aan de manche van het WK Beach Volley in Oostende : Hermes
zorgde zeven zomers op rij gedurende vijf dagen voor een hele resem ballenraapsters en
ballenrapers, markeerders en scorebordbedieners. Zij zaten op de eerste rij bij de allerbeste
beachvolleyers ter wereld. Ook was Hermes Heren Volley en later Hermes Volley Oostende
lange tijd organisator van een manche van het BK Beach Volley. In 2013 nam Filip Rossel na
23 jaar ontslag als secretaris. Hij werd aanvankelijk opgevolgd door Rudy Eneman en later
door Mireille Rahoens. In augustus 2016 keerde Filip Rossel echter terug naar Hermes, maar
ditmaal als medewerker : hij staat in voor het beheer van de facebookpagina van de club en
doet ook allerhande presentaties zoals bij de ploegenvoorstelling in het Thermae Palace
Hotel en hij is ook speaker bij de thuiswedstrijden van de Liga A-ploeg. Hij verzorgt ook de
communicatie met de media en verstuurt de nodige persberichten.

HERMES 2.0 (de allerkleinsten) 2017-2018

Het huidige bestuur bestaat slechts uit 3 mensen : voorzitter Philippe Develter,
ondervoorzitter Eric Thirry en secretaris Mireille Rahoens. Met dé Hermesman van de 21 ste
eeuw, Philippe Develter, hadden we een boeiend gesprek. “We tellen momenteel 5
seniorenploegen (liga A dames, 1ste divisie dames, 2de prov. dames en 4de prov. dames én 2de
prov. heren) en 11 jeugdploegen (meer info op onze website www.hermesvolley.be )
waarvan slechts 1 jongensploeg. Frederik De Veylder en Jonathan De Henau zijn onze
trainers van onze Liga A-damesploeg. Lieven Louagie is onze sportief manager en helpt mee
zorgen voor de transfers. We hebben nu al 5 nieuwe speelsters aangetrokken voor volgend
seizoen (waaronder 2 meisjes van landskampioen Asterix en ook Yellow Tiger : Jasmien
Biebauw en Amber De Tant). Johan Lozie is alweer Hermestrainer, nu bij onze 2de
damesploeg. Onze 3de damesploeg wordt geleid door onze Poolse Ania Weber, bij de 4 de
damesploeg zijn Ania Weber en Cindy Neirynck de trainers en bij onze enige herenploeg is
het Philippe Rathé die de ploeg leidt. De lidgelden bij ons variëren van 120 tot 200 euro. In
het jeugdsportfonds van de Vlaamse Volleybalbond behaalden we 3 sterren. Vroeger
behaalden we jaar na jaar hierin goud. Toen hadden we ongeveer 350 aangesloten leden;
nu tellen we nog 206 leden. Vooral het aantal mannelijke leden is fors gedaald de voorbije
jaren.” Daarvoor heeft de voorzitter wel een verklaring : “De jeugdwerking bij de jongens
verloopt moeizaam niet alleen door de reeds lang aanwezige concurrentie met de " echte "
(?) mannensporten zoals voetbal en basket maar nu vooral door gans andere tijdsbesteding
door de jeugd in het algemeen. De sociale media bieden heel wat meer vermeende
bindingskracht dan de vroegere teamsporten.” Hermes was in de periode van 2009 t.e.m.
2016 ook “vaste klant” op de provinciale jeugdbekerfinales op Paaszaterdag en de
bekerfinales bij de senioren op Paasmaandag. De voorbije jaren waren de jeugdploegen
echter niet meer van de partij op Paaszaterdag. Ook daarvoor kan Philippe een uitleg geven
: “Onze jeugdprestaties zijn ook wat minder de laatste jaren door een manco aan degelijke

jeugdtrainers die helaas vervangen worden door een aantal minder opgeleide, soms
buitenlandse Liga A-trainsters , die een tijdsinvulling moeten krijgen binnen de club.”

Wat verkies je, Philippe : nog eens een nationale bekerfinale spelen of nog eens
landskampioen worden ?
“De bekerfinale zou meer prestigieus zijn dan landskampioen voor mij.
Wij hebben reeds alles meegemaakt van zeer laag tot zeer hoog, veel plezier gehad, veel
successen behaald maar ook veel uit geleerd naar de toekomst toe. Laat ons voor de heren
voorlopig maar tevreden blijven met een stevige provincialer ! Liever wat meer focussen op
ons uithangbord : liga A dames. Met beide ploegen op hoog niveau is in deze dalende
sponsortijden niet meer mogelijk.
Onze seniorenploegen doen het inderdaad treffelijk in bekers. Best leuk en niet altijd een
verklaring voor : dat zal wel beetje te maken hebben met de vorm van de dag.” Een derde
plaats in liga A de voorbije jaren was het hoogste ?
“We moeten ons neerleggen bij de resultaten in liga A. Er zijn een 2 à 3-tal toppers, waar wij
dicht bij aanleunen maar er zijn ook telkenjare betere en zwakkere invullingen van de
andere ploegen die onvoorspelbaar zijn. Ieder jaar Europees spelen zou uiteraard
schitterend zijn maar met een tweejaarlijks Europees ticket kan ik mij voor een nietprofploeg ook tevreden stellen hoor.”
De voorbije 10 jaar in Liga A speelde Hermes om de 2 jaar Europees : de teller verhoogde zo
van 48 naar zomaar eventjes 68 Europabekerwedstrijden. Het hoogtepunt werd onlangs
nog bereikt met 6 Europese matchen in 1 seizoen én een Europese kwartfinale tegen de
Turkse topper Bursa, de ploeg van gewezen Yellow Tiger Charlotte Leys. Als we kijken naar
de topploegen zoals Asterix, Gent en Oudegem, stellen we vast dat zij 20 uur trainen; bij
Hermes is dat “slechts” 10 uur. Kan Hermes dat aantal trainingsuren ook verhogen, Philippe
?

“Als we naar meer trainingen zouden gaan, verlies je zeker een aantal speelsters voor wie
dit nauwelijks haalbaar blijft wegens studies en job, maar anderzijds haal je dan weer een
aantal heel ambitieuze jongeren bij bij meer trainingsfaciliteiten. Het is dus een beetje
zoeken naar een evenwicht en compromis tussen beiden.”

HERMESJEUGD OP FANDAG YELLOW TIGERS

Wat vind je van de medewerking van stad Oostende en van de volleybalbond ?
“Stad Oostende doet zeker zijn best om ons te ondersteunen, al zijn de middelen helaas niet
zo groot als andere ploegen in kleinere gemeenten of steden waar ze geen concurrentie
hebben van eerste klasse voetbal en basketbal.
Over de ondersteuning van de Vlaamse en Belgische volleybalbond kunnen we heel kort zijn,
maar dan ook heel kort ! De medewerking is verre van goed : weinig steun, geen
tussenkomst voor Europees volleybal, enkel maar betalen en betalen voor alles en nog wat !
Hoge factuurbedragen : geen enkele return naar liga A-clubs; alle steun gaat naar de
nationale ploegen. En dat in vergelijking met andere landen waar de bond voor alles wel
tussenkomt. We worden eigenlijk gestraft om Europees te spelen !”
Philippe, je bent nu 16 jaar voorzitter, maar hoe lang denk je nog door te kunnen gaan, want
Hermes is toch synoniem van Philippe Develter ? En wat zijn je hoogtepunten uit de voorbije
16 jaar ?
“20 jaar voorzitter zou al heel mooi zijn moest er iemand klaar staan ter opvolging, maar 25
lijkt toch het maximum.
Er zijn te veel hoogtepunten in de afgelopen jaren om op te noemen maar de verschillende
weekends met de 1ste-nationale mannenploeg in Trier en de vele Europese campagnes met
de dames zullen mij toch altijd bijblijven !”
Tot slot : wat is de grote droom van de Hermesvoorzitter ? Hij moet niet lang nadenken : “De
nationale bekerfinale spelen met mijn dames in het Antwerpse Sportpaleis !”
We wensen hem dit en nog veel andere successen toe met zijn club Hermes !
(Filip Rossel)

Huisfotograaf Rudy Eneman beschikt over een album (harde schijf) met duizenden foto’s
over Hermes ! Een kleine en leuke selectie volgt hieronder als afsluiter :

