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-

Hoe lang voorzitter : Joeri Van Troeye : reeds zeven jaar.
Hoe lang secretaris : Robert Hoste sinds de oprichting van de club in november 1960 tot
eind 2010 onafgebroken secretaris (gedurende meer dan 50 jaar!). Nu sedert een aantal
jaren terug een vaste secretaris Xavier Beyaert.

Robert Hoste

-

Sinds wanneer bestaat de club : werd opgericht in november 1960 in de schoot van het
Onze-Lieve-Vrouwecollege te Assebroek (vandaar de naam Olva) door de toenmalige
leraren, eerwaarde heer Zwaenepoel (die de club steeds van op afstand volgde maar
ondertussen overleden is) en de heer Robert Hoste die de functie van secretaris
waarnam.

Nummer 4 Robert Hoste
-

Beetje historiek : Het begon allemaal in de maand november 1960. De toenmalige
propangadist van de volleybalsport in West-Vlaanderen, wijlen Alberic Riquier, liep
zowat alle scholen en gemeenten af om er volleybalclubs te stichten. Ignace Zwaenepoel
was onmiddellijk enthousiast. Hij contacteerde Robert Hoste , wiskundeleraar in het
college, die hij als secretaris wou en Olva Assebroek stond op de rails…
Men startte met een 20-tal leden, hoofdzakelijk leraars en leerlingen van de middelbare
afdeling van het O-L-V-college en men schreef twee ploegen in in de laagste provinciale
afdeling. De thuiswedstrijden werden betwist op de speelplaats van het college op
zaterdagnamiddag na de toen nog verplichte studie. De meeste leerlingen bleven er
kijken naar de wedstrijd. Het jaarlijks lidgeld bedroeg toen nog 20 BEF !!!. Voor dit prijsje
was men, althans voor de verplaatsingen vrijgesteld van studie.
In 1962 volgde de promotie naar de 2de provinciale afdeling, in 1963 de intrek in de pas
gebouwde turnzaal en in 1964 de promotie naar de hoogste provinciale reeks. Het
werden legendarische wedstrijden op de marktpleinen (weinig ploegen konden al spelen
in een sportzaal). In 1969 volgde de onvergetelijke promotie voor de club naar de
toenmalige 3de nationale afdeling. Daarvoor moesten de 3de gerangschikten van alle
provincies in de maand juli een eindronde spelen in Antwerpen. Dat was een probleem
omdat de laatstejaars van het secundair midden in de eindexamens zaten. De sportieve
directeur verplaatste de mondelinge examens naar een andere datum en iedereen kon
mee. Van dan af aan speelde de eerste ploeg onafgebroken in de hogere (toenmalige
nationale) reeksen.
Een hoogtepunt werd bereikt in 1978 met de promotie naar 2de nationale. Na het
seizoen 1983-1984 werd de BVBV opgesplitst in een Vlaamse en een Waalse vleugel
waarbij Olva terecht kwam in de 1ste divisie. Dan volgden een aantal jaren met wisselend

succes, beloftevolle spelers werden weggesnoept door ambitieuze hoger spelende
ploegen.
Midden de jaren 90 verhuisde Olva van de ondertussen aftandse (en thans volledig
vernieuwde) turnzaal naar het Blosocentrum. Een dalmoment was de degradatie naar
3de divisie in 1997 na een seizoen zonder één enkele overwinning. Geen nood echter, de
ploeg speelde na één seizoen opnieuw kampioen en promoveerde terug naar 2de divisie
en het jaar daarop als vice-kampioen naar 1ste.
In totaal behaalde Olva met de jeugdploegen 12 Belgische en 27 West-Vlaamse titels. In
het kader van “Euro 2000” en Brugge 2002 Culturele Hoofdstad van Europa” werd Olva
Assebroek omgedoopt in Olva Brugge.
Na een nochtans geslaagd seizoen 2001-2002 in 1ste divisie, ontsnapte ook Olva niet aan
een bijna complete leegloop. De heropbouw werd ingezet vanuit 2de provinciale (de 2de
ploeg was pas gepromoveerd ). In het seizoen 2005-2006 kon de hoofdploeg alweer
optreden in 1ste provinciale. Onder impuls van Bart Hungenaert (ex-speler van Olva en
toenmalige assistent-trainer van Knack Roeselare) kon die goede lijn doorgezet worden
met een onmiddellijke promotie naar 2de divisie in het seizoen 2006-2007. Sedert het
seizoen 2008-2009 speelt de eerste ploeg ondertussen onafgebroken in 1ste divisie.
Uit de jeugdploegen ontstond meermaals een 2de ploeg. Veel van de spelers uit die
ploegen konden doorstoten naar de hoofdploeg, anderen zochten hun heil bij
omliggende ploegen omdat er steeds nieuwe spelers uit de jeugdlichtingen overkwamen.
Sinds begin 2000 hebben we een vaste 2de ploeg die ondertussen vanuit 3de provinciale
opgeklommen is naar 1ste en daar nu toch al enkele jaren en die sedert het seizoen 20102011 voortdurend speelt.
Na de fusie met de Black Bears kon in het seizoen 2011-2012 een derde ploeg in
competitie ingeschreven worden met spelers die afkomstig waren van die club,
aangevuld met eigen jeugdspelers. Zodoende komen ondertussen 3 herenploegen in
competitie, een absoluut maximum om het allemaal nog financieel rond te krijgen.

1988-1989

1998-1999

2013-2014
- aantal seniorenploegen : 3 herenploegen (1ste divisie, 1ste prov. en 3de prov.)
- aantal jeugdploegen in competitie : 4 (U17, U15, U13,U11);
- aantal leden : De club telt 91 spelende leden en 25 niet-spelende leden.

- visie van de club : aanbieden van zinvolle sportbeoefening aan jongeren met aandacht voor de
mogelijkheden van elkeen en voor sportief spel en vanaf welke leeftijd kunnen ze terecht: We
hebben een volleybalschool waar jongens vanaf het eerste studiejaar kunnen oefenen. Zoveel als
mogelijk eigen jeugdspelers laten doorstromen naar onze herenploegen.
-eigen jeugdspelers : Wij zijn blij dat wij 47 jongens enthousiast kunnen maken voor de sport. In
de jeugd kijken we niet naar de resultaten. Het meest belangrijke is dat iedereen ongeveer
evenveel speelt.
-recreatieve ploegen : geen, wel spelen veel oud-spelers bij één en dezelfde ploeg in het VLM.
-samenwerking : geen behalve met Volley Team Brugge wat betreft recrutering van spelers. In
het verleden was er wel al eens een samenwerking met Beerlanders Beernem om een aantal
jeugdspelers daar een jaartje te laten rijpen in 3de prov.
- vinden jullie gemakkelijk vrijwilligers? Lange tijd heel beperkt. Laatste tijd is de groep terug
toegenomen en hebben we een vaste ploeg voor de organisatie van de thuiswedstrijden waar we
op kunnen rekenen (zaalvoorbereiding, markeerders en terreinafgevaardigden) Toch kan je
over niet genoeg vrijwilligers beschikken.
- welke activiteiten : Wij organiseren twee keer per seizoen een chocolade- en kaasverkoop.
Onze hoofdsponsor is namelijk Brugse kazen. Daarnaast zijn wij zeer fier dat wij jaarlijks een
mosselfestijn kunnen organiseren van bijna 300 man. Als afsluiter van het seizoen komen wij
dan altijd nog eens samen voor een gezellige kip en friet of dergelijke.
Dag van de supporter : hier worden verschillende activiteiten georganiseerd. Bv, familie en
vriendjes van jeugdspelers die eens mogen meeproeven van het volleybal.
-sponsorwerving : Is voor ons een zeer moeilijk gegeven : wij moeten het als Brugse club
afleggen tegen enorm veel voetbalclubs en overige sportclubs. De sponsorwerving verloopt
vooral via sympathisanten, ouders van spelers enz… Wij zijn natuurlijk onze sponsors zeer
dankbaar voor hun financiële inbreng, want zonder hen zou onze club zeker niet meer bestaan.
-tornooien : driehoekstornooien ter voorbereiding van het seizoen die door de trainers zelf
worden georganiseerd.
Gijs Vandamme Wisseltrofee: Speler van jongs af aan bij Olva die jammer genoeg overleden is bij
een ongeval. Ieder jaar wordt het tornooi georganiseerd waarbij wij hem herdenken. Vorig jaar
kon dit niet wegens organisatorische redenen. Bedoeling is dat het tornooi dit jaar opnieuw kan
doorgaan.
-Steun van de gemeente : het beleid van de stad Brugge is de laatste jaren erg verbeterd
waardoor andere sporten dan voetbal ook aan de (financiële) bak komen. In vergelijking met
andere volleybalploegen zou er wel nog meer kunnen gebeuren. We leiden de jeugd immers op.
De gemeente doet zeer zeker zijn best maar met de steeds stijgende kosten betreffende huur
zaal, professionalisering van de clubs = extra kosten die niet opwegen tegenover de
meerwaarde, blijft het moeilijk om alles te bolwerken. De grote verschillen bij het huren van

zalen is wel opmerkelijk : in sommige gemeenten kan dit zeer goedkoop en in andere gemeenten
kost dit al een aardige som. Opmerkelijk in ons geval is het prijsverschil tussen een schoolzaal,
stadszaal en een zaal van een Bloso sportcentrum (van goedkoop naar vrij prijzig).
-lidgeld : voor de jeugdploegen vanaf U15 tot de herenploegen : 215 € met mogelijkheid tot
recuperatie van 75 € bij medewerking aan diverse activiteiten. Voor U11 en U13 : 175€ en voor
de volleybalschool : 100 €.
-problemen bij recrutering : Tot voor enkele jaren kon Wim Deketelaere (regent LO) als
interimaris les geven in de omliggende scholen wat de recrutering makkelijker maakte. Thans
wordt het problematischer : we delen flyers uit in de diverse scholen maar de respons daarop is
gering. Tevens is er de onvermijdelijke concurrentie met de andere sporten binnen Brugge.
Cercle en Club gaan met heel wat belangstelling aan de haal waardoor ouders hun zoon liever
zien voetballen dan een andere sport te beoefenen. Ook zijn er heel wat LO-leerkrachten actief
binnen andere sportverenigingen waardoor deze binnen hun school hun eigen sport aanbieden.
Hierdoor wordt er minder reclame gemaakt voor andere sporten zoals volleybal.
-Vis-project : Wegens te weinig leden in de volleybalschool is er dit momenteel nog niet van
gekomen. De bedoeling is om in de toekomst in dit project mee te stappen. Wij spelen pas
matchen vanaf niveau U11. Wij staan echter wel achter het concept maar hebben de tijd, spelers
en vrijwilligers niet om dit te begeleiden.
-gediplomeerde trainers of niet : Voor de 1ste divisie en 1ste provinciale hebben we
gediplomeerde trainers, de derde provinciale ploeg wordt getraind door een speler met veel
ervaring. De U17 wordt getraind door een regent LO, speler van Olva A , andere jeugdploegen
worden getraind door jongens die cursussen volgen en onder de leiding van Bart Deketelaere
(licentiaat LO en speler van Olva A).
-ambities van de club : kunnen houden wat we momenteel hebben, meer is trouwens financieel
niet haalbaar. Blijven vechten voor de sport, vooral de beleving is voor ons belangrijk. Met
beleving bedoelen we dan de spelvreugde, de teamspirit en als laatste de resultaten en dit alles
met de beperkte middelen die nog beschikbaar/mogelijk zijn voor de sport.
-wat zou de federatie meer kunnen doen : ervoor zorgen dat de clubs zo weinig mogelijk in
financiële problemen komen door geen boeten op te leggen voor een tekort aan scheidsrechters.
Hoe wil men dat bijkomende ploegen, en zeker bij de heren waar een terugloop is, ingeschreven
worden als je steeds weer over bijkomende arbiters moet beschikken. Misschien kan de
federatie er ook voor zorgen dat meer volleybal bij Focus op TV komt.
- toekomstvisie : behouden wat we hebben en jongeren verder aanspreken en overtuigen om te
volleyballen.

(Filip Rossel)

