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Op een zonnige lentenamiddag had ik een afspraak met voorzitter Eric Van den Broucke en 

zijn echtgenote, secretaris Vera Van Wonterghem in de Beaufort, de tea-room nabij het 

gezellige tramstation van De Haan.  We keuvelden er over een club met een rijke 

geschiedenis, opgericht in april 1968, o.a. door Raymond Pottier (overleden in september 

1991), Eric Van den Broucke en Eric Steelandt.  De 67-jarige voorzitter is reeds 23 jaar lang 

voorzitter van zijn club en was de eerste trainer van de herenploeg van De Haan.  Eric Van 

den Broucke mag gerust één van de West-Vlaamse volleybalmomumenten genoemd worden.  

Zelf begon hij als speler bij het inmiddels opgedoekte Energie Oostende in 1965.  De eerste 

secretaris van Volley De Haan was Jean-Pierre Pottier.  Ook Paul Buyle is nog steeds lid van 

deze kustclub : Paul is voorzitter van de VVB- en nationale cassatiecommissie.  Beroepshalve 

is hij assisenrechter en tevens ex-speler van Maaseik. 

Brokje historiek. 

De Haan speelde ooit haar eerste oefenmatch op de markt van De Haan tegen Brandweer 

Oostende.  Wie sloot er zich dan aan bij De Haan? Jongens op school in Oostende, die niet 

goed genoeg waren voor voetbal in De Haan.  Ze startten in 3
de

 provinciale.  Daniël Bossier, 

ex-international, was er trainer in 71-72 en werd met de heren én de dames kampioen.  De 

zaal waarin De Haan aantrad, was een loods in Vlissegem-Dorp van een aannemer.  Volley 

De Haan was één van de eerste volleybalclubs die binnen speelde.  Ongeveer 200 

toeschouwers kwamen kijken op zondagochtend na afloop van de mis.  Eric herinnert zich 

nog enkele leuke feiten uit die tijd : men “reisde” met de bus naar Westende en de titelmatch 

was De Haan – Zeebrugge dames (uitslag 3-2).  Zeebrugge kwam met 2 bussen.  Langzaam 

maar zeker gingen de beide ploegen omhoog : dames en heren naar 2
de

 provinciale.  Daarna 

ging het richting 1
ste

 provinciale en daar werd steevast de top 5 gespeeld.  De dames mochten 

als 2
de

 promoveren naar de toenmalige 3
de

 nationale.  In 1976 werd er kampioen gespeeld in 

3
de

 nationale.  Het jaar daarop traden de dames aan in 2
de

 nationale en eindigden ze 4
de

 samen 

met Davoko Oostende.  De dames wonnen 3 keer de Beker van West-Vlaanderen (telkens met 

Vera Van Wonterghem als kapitein).  Daarna ging het terug bergaf richting provinciale.  Na 

een 5-tal jaar kon men de promotie afdwingen naar 2
de

 divisie.  En via 1
ste

 divisie en 1
ste

 

nationale konden de Haantjes voor het eerst in hun geschiedenis de promotie afdwingen naar 

’s lands hoogste reeks, eredivisie.  De Cubaan Reinaldo Romero was de eerste trainer in 

eredivisie.  De Haan vertoefde 3 seizoenen in de allerhoogste damesreeks : nl. van 2009 t.e.m. 

2012. 
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Volley De Haan (1ste nationale) toen ze met amper acht 

speelsters een volledige competitie uitspeelden en op de 

vierde plaats eindigden. Staande vlnr. Piet Naert, Lies 

Moyaert, Pauline Verhaeghe, Lien Lernout en Anne-Marie Van 

Valckenborgh. Geknield Tiffany Van Eenoo, Kim Albert, Karen 

Van den Broucke en Sofie Mortier. 

 

 



 
 
De Haan uit ere-divisie (laatste jaar) met vlnr. Staande 

Scouter Luc Vermeersch, Hanne Van Laethem, Delfien Brugman, 

Kathleen Hruska, Renke Brys, Bieke Huyst, Tania Schatow, 

trainer/coach Martijn Koelman. Geknield vlnr. Alison Van 

Renterghem,  Emily Van Renterghem, Ilka Gyselen, Celine 

Carpentier, Dotje Makelberg en Elke Meert.  

 

 

 

Het mannenverhaal dan : na de promotie naar 3
de

 nationale ging het ook hier bergaf richting 

provinciale, maar het was van korte duur.  De Haan promoveerde met zijn herenploeg naar 2
de

 

divisie en vervolgens naar 1
ste

 divisie in de jaren ’90.  Boegbeelden waren Ronny Keirsebilck 

(vader van Kristof en Valerie) en Luc Devos.  Nadien ging het weer richting provinciale, waar 

in 1999 De Haan heren verkozen werd tot Ploeg van het jaar door Krant van West-

Vlaanderen, maar helaas door een spelerstekort de ploeg werd opgedoekt.  De 2
de

 herenploeg, 

die in 3
de

 provinciale aantrad, bleef nog doorgaan tot in 2005, moment waarop ook die ploeg 

werd opgedoekt en sindsdien is er geen seniorenploeg heren meer bij De Haan. 

 

Huidige situatie. 

Momenteel (in het seizoen 13-14) telt Volley De Haan 2 seniorenploegen dames (3
de

 en 4
de

 

prov.), een U15 meisjesploeg, een U13 meisjesploeg, 2 ploegen Volleytour, 1 recreatieve 

damesploeg en een balbalschool met 30 kinderen. 

Recruteren gebeurt via mond-aan-mond reclame en via briefjes in school uit te delen.  Ina 

Dewulf, ex-nationale basketbalploeg, is de trainster van de balbalschool.  Vanaf september 

2014 start men eveneens een balbalschool op in deelgemeente Wenduine.  Ook tracht men 

met een U15 jongensploeg te starten in het seizoen 14-15.  De Haan telt momenteel 135 leden 

en dit vanaf 5 jaar jong.  De Haan beschikt over een talentrijke kadettenploeg (U15) meisjes, 

die zopas kampioen geworden is.  Deze kadetten spelen soms ook al mee in 3
de

 en 4
de

 

provinciale.  De seniorenploegen tellen bovendien allemaal meisjes uit de eigen jeugd ! 



Er is geen samenwerking met andere clubs uit de regio.  Vrijwilligers vinden? Geen probleem 

bij het grote zomertornooi in augustus; wel bij de wandelingen, waar meer mensen helpen die 

niet bij de club zijn aangesloten dan eigen leden. 

Koen Desendere wordt de nieuwe secretaris van de club; ex-secretaris Vera Van Wonterghem 

wordt nu penningmeester.  Rudy Duvillier wordt de nieuwe jeugdcoördinator van De Haan. 

 

 
 
Le Kok Sportief, de recreatieploeg van Volley De Haan, die al 

verschillende kampienschappen en bekers won met staande vlnr 

Kim Puystjens, Evelien Vertriest, Miee Smans, Karen Van den 

Broucke, Davinia Acken. Geknield Mieke Byttebier, Charlotte 

Van Tuyckom en Goedele Neyrinck. 

Ontbreken : Karla Van den Broucke, Evelien De Vos en Sandra 

Wicklein. 

 

 



 
 
Een zeer recente foto van de Haanse kadettenploeg die zopas 

kampioen werd in regionale reeks B met slechts één 3-2 

nederlaag. We herkennen vlnr. Saar Halewyck, Camille Kindt, 

Annelot Audenaert, Elien Decock, Luna Braeckelaere, Victoria 

Brandstöter, Jolien Trotteyn, Celine Casert, Anke Verbeke en 

trainer/coach Maxime Desendere. Liggend assistent/coach Luc 

Vermeersch. 

 

 

 

Inkomsten van de club. 

Bij De Haan worden er heel veel activiteiten georganiseerd om de clubkas te spijzen : er zijn 

vooreerst 3 wandelingen : voorjaarstocht (vanuit Vosseslag), zomertocht (aan de sporthal) en 

najaarstocht (Wenduine).  Telkens kan er gekozen worden uit 7-14-21 km.  (in Wenduine 

zelfs 30 km.)  De uitbating van de cafetaria is men, sinds de intrek in de nieuwe sporthal, 

helaas kwijt.  Op 3 mei is er een rommelmarkt aan het gezellige tramstation van De Haan.  Op 

zondag 22 juni is er het Amabeachtornooi (KWVBV) met ernaast nog een recreatietornooi. 

Er is een pizza-avond en dan is er natuurlijk het alomgekende Internationaal Volleybaltornooi, 

dat al 42 jaar bestaat! De Haan was de pionier van de massatornooien, ooit in haar 

glorieperiode met 220 deelnemende ploegen!) Vroeger was dit tornooi de enige vorm van 

inkomsten.  Het tornooi gaat niet alleen door op grasterreinen, maar ook binnen in de zaal 

voor ploegen van 1
ste

 nationale dames én heren t.e.m. 1
ste

 provinciale.  Het geldt meteen als de 

start van de voorbereiding op de nieuwe competitie. 

De sponsorwerving verloopt, gezien de crisis, ook hier heel moeilijk.  Bakkers, slagers, … : 

dat lukt natuurlijk wel nog.  Er zijn ook nog provinciale voorbereidingstornooien in september 

en een stagedag voor de jeugd in de Paasvakantie. 



Er komt ook steun van de gemeente : niet zozeer veel subsidies, maar wel veel logistieke 

steun : allerlei soorten materiaal bekomt men gratis.  Ook voor het Amabeachtornooi en voor 

de wandelingen geeft de gemeente De Haan veel logistieke steun.  Vroeger was er ook nog de 

manche van het Belgische beachkampioenschap, maar dat viel intussen weg. 

 

 
 
Toen het BK Beach nog in De Haan gespeeld werd : de laureaten 

van een beachtornooi in De Haan/centrum. 

 

 

Tot slot zijn er natuurlijk de jaarlijkse lidgelden : bij de volwassenen is dat 180 euro, bij de 

kadetten en miniemen is dat 120 euro, bij de volleytour 80 euro, bij de balbalschool 65 euro 

en bij de recreatieve leden 90 euro.  Er is echter nog iets heel belangrijks hieraan toe te 

voegen : per shift van 4 uren medewerking aan één of andere organisatie van de club trekt 

men 15 euro af van het lidgeld (ook voor familie die meehelpt).  Sommigen betalen dus zelfs 

hierdoor geen lidgeld ! 

 

 



 
 
Nog een foto uit eerste nationale met boven vlnr. Kim Albert, 

Karen Van den Broucke, trainer Piet Naert, Charlotte Van 

Tuyckom, Annelies Vandenabeele. Onder vlnr. Liselot Tavernier, 

Lies Moyaert, Sofie Mortier, Joke Bruyneel, Lien Lernout en 

Anke Oderij. 

 

Enkele slotbedenkingen. 

Eric Van den Broucke betreurt het dat er bij de kadetten niet gemengd mag gespeeld worden.  

Hierdoor kan De Haan niet met jeugdploegen jongens in competitie aantreden.  Toch zijn er 

wel jongens bij de balbalschool en de volleytour : 20 % van de leden zijn daar jongens.  De 

meeste jongens in de gemeente kiezen immers voor het voetbal. 

De Haan doet ook mee aan het VIS-project van de bond : nieuwbakken jeugdcoördinator 

Rudy Duvillier neemt hier als drijvende kracht aan deel.  De Haan telt in totaal 7 trainers en 

daarvan zijn er zomaar eventjes 5 ook gediplomeerd.  De toekomst van de club is alvast 

verzekerd.   

Als we polsen naar de ambities, dan antwoordt Eric : “Op korte termijn promoveren naar 1
ste

 

provinciale, eventueel zelfs 2
de

 divisie.  Maar dan wel zonder extra inspanningen (zoals in het 

verleden) en dus met eigen speelsters.  Een herenploeg heropstarten zou wenselijk zijn, maar 

het moet natuurlijk eerst mogelijk zijn.” 

Wat zou de federatie meer kunnen doen naar de clubs toe? De voorzitter vindt dat de 

jeugdwerking meer moet gesteund worden en vooral dan niet altijd dezelfde (grote) clubs.  Er 

moet meer gekeken worden percentsgewijze t.o.v. de bevolking.  De jeugdcommissie zou 

kunnen met spelers en speelsters van de nationale ploeg naar de scholen toe gaan.  Dit zou een 

uithangbord betekenen tijdens de les lichamelijke opvoeding : uitleg geven hoe ze begonnen 

zijn en verder geëvolueerd zijn in het volleybal.  Men zou dan ook kunnen uitleggen waar 

men in de omgeving terecht kan voor volleybal bij club x of bij club y.  Het succes van de 



nationale ploegen straalt immers af op de jeugd! Door dat fantastisch resultaat van onze 

nationale ploegen kan men ook meer recruteren. 

En tot slot wat is de grote droom van de 67-jarige voorzitter himself? “De club kunnen 

overlaten met een gerust hart! Als ik stop, wil ik dat er opvolging is en dat de club verder kan 

bestaan.  Wist je trouwens dat ik met aansluitingsnummer 3591 één van de oudste nummers 

heb in West-Vlaanderen?” geeft de enthousiaste Eric nog mee. 

 

                                          (Filip Rossel) 

 

 

 

 
 
 

www.volleydehaan.be  

http://www.volleydehaan.be/

