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Voor DAVO WEVELGEM begon alles in 1975 toen Janine Doornaert met het idee kwam aandraven om 

in Wevelgem een damesvolleyteam op te richten. Talrijke oud-leerlingen van de 4de moderne waren 

enthousiast en er werd een eerste bijeenkomst gehouden. Op de agenda stond het zoeken van een 

naam. Er werd gekozen voor DAVOK (DAmes-VOlleybal-Klub) naar analogie met het reeds bestaande 

Wevok. Bij deze vonden ze ook wat steun voor de oprichting. 

De eerste trainingen gingen door in het voorjaar van ’76 om dan in het volgende seizoen ’76-’77 met 

de competitie van start te gaan in 3de provinciale. Davok won meteen hun eerste competitiematch 

tegen Roeselare met 3-0. Desondanks deze mooie start kende de ploeg slechts 3 overwinningen in het 

eerste speeljaar. 

Het volleybal kende heel wat wijzigingen en Davok veranderde mee. Davok werd Van-Lef, CVK, ATC, 

om uiteindelijk de huidige naam DAVO te krijgen. De club kende doorheen de jaren heel wat successen 

en kwam in ’94-’95 en tussen 2001 en 2004 tweemaal uit in ereklasse. 

Ook de jeugdwerking werd stelselmatig uitgebouwd en kende jaar na jaar heel wat successen in beker 

en competitie. 

Als we dus goed kunnen rekenen en tellen merken we op dat de club dit jaar 40 jaar bestaat. Dit werd 

dan ook in november uitgebreid gevierd met een luxe kaas- en wijnavond (500 aanwezigen) waar een 

videoclip te zien was met alle DAVO-leden. Het bestuur lanceerde een uitdaging tijdens de 

zomermaanden om zoveel mogelijk BV’s te strikken om hen via een filmpje te feliciteren met het 40-

jarig bestaan. Er werden maar liefst 73 filmpjes doorgestuurd waaronder enkele hele bekende BV’s 

(Premier Michel, Bart De Wever, Fred De Burggraeve, Lucien Van Impe, Marc Coucke, Marc Wilmots, 

…) Al deze filmpjes kan je terugvinden op de FB-pagina van de club. 

Op vandaag is de club dan ook fier om tot de toonaangevende teams binnen de provincie te behoren 

en volleybal te kunnen aanbieden aan meisjes vanaf het 3de kleuter. 

Dit seizoen treedt de club met 3 damesploegen aan in competitie. Een ploeg in 1ste provinciale, een 

ploeg in 2de provinciale en een ploeg in 4de provinciale. Niet onbelangrijk hierbij is dat de eerste ploeg 

nog steeds in de running is om de beker te winnen. 



 

Davo 1  : 1ste provinciale 

 

Davo 2 : 2de provinciale 

 

Davo 3 : 4de provinciale 

  



Naast deze damesploegen steekt Davo ook heel wat energie in een mooie jeugdwerking. De club telt 

15 jeugdploegen in competitie, daarnaast hebben ze ook nog een recreatieve ploeg, zo kan de club 

rekenen op 225 aangesloten leden. 
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Zoveel jeugdspeelsters bijeen krijgen, vraagt heel wat energie. Zo rekruteren ze meisjes vanaf het 3de 

kleuter met gratis proeflessen en vriendjesdagen. Vanaf dit seizoen is de club ook ingestapt in het 

project volley@school. Onder het motto “samen staan we sterker” werd een samenwerking opgestart 

met VT Marke Webis en VT Gullegem. De drie clubs gaven in de Wevelgemse, Gullegemse en Lauwse 

scholen initiatielessen. “Een samenwerking tussen diverse clubs is een must naar de toekomst. Iedere 

club behoudt zijn eigen identiteit maar samen kan men vele projecten (Volley@school, infoavonden, 

Topictrainingen, Vis-tornooien, …) organiseren.  

Net zoals bij vele andere clubs is het ook voor Davo Wevelgem niet eenvoudig om gekwalificeerde 

trainers te vinden. Door de vele jeugdploegen hebben ze dan ook veel trainers nodig. Daarom probeert 

de club om licentiaten LO binnen de club te krijgen. De club vindt het enorm belangrijk dat de trainer 

naast de vaardigheden eigen aan het volleybal ook over pedagogische vaardigheden beschikt. 

Zoals elke club kost dit allemaal geld. Om die reden organiseert de club activiteiten om alles financieel 

haalbaar te maken :  Startdag, Jeugd in de kijker-dag, Kaas-en wijnavond, Proef-de Winter wandeling 

en de Valentijn Ontbijtactie. 

Wanneer ik bij Filip Flament peil naar de ambities van de club, heeft hij een mooi antwoord klaar. 

‘De ambitie van de club is in de eerste plaats de meisjes via hoogstaande trainingen al van jongs af de 

nodige technische vaardigheden aan te leren. De club leeft in Wevelgem en onze grootste ambitie is 

de club verder uit te bouwen zodat iedereen op een leuke manier volleybal kan leren. Wij willen dat 

ALLE meisjes op hun niveau kunnen volleyballen. Zo maken wij zoveel mogelijk competitieploegjes 

zodat iedereen kan spelen. In de Beker, Champions League en VVB-eindrondes spelen we, zoals elke 

club om te winnen en voor het resultaat.  

Een tweede doelstelling, even belangrijk, is  de kinderen en de ouders een leuke après-volley aan te 

bieden. Zo willen wij ook de ouders betrekken bij de club. Elk ploegje heeft een 

ploegverantwoordelijke, die fungeert tussen het bestuur en de ouders en de spelers. Bovendien 

ontvangt iedere ploeg een feestbudget om een teamactiviteit te organiseren. Communicatie naar 

ouders is heel belangrijk. Zo worden de ouders en spelers op geregelde tijdstippen via infomails en de 

SMASH-nieuwsbrief op de hoogte gebracht van alle nieuwtjes van de club. De filmpjes, foto’s en 

verslagen op onze Facebook-pagina  worden duchtig bekeken. Onze website is de informatiestek met 

kalenders, rangschikking en clubgegevens. 

In 2de en 4de provinciale spelen we zoveel mogelijk met eigen jeugdspeelsters. Dit moet voor hen de 

leerschool zijn naar Davo 1 in 1ste provinciale. We merken wel dat sommige speelsters soms 

ongeduldig zijn. Zo verliezen wij elk jaar getalenteerde spelers aan andere clubs.  

Ooit willen we met onze seniorenploeg naar divisie maar dan wel op een verantwoorde manier (zowel 

sportief als financieel).’ 

Als we het hebben over de toekomstvisie van de voorzitter/secretaris, dan krijg ik een zeer bescheiden 

antwoord.  

‘De toekomst van onze club staat en valt met de vele vrijwilligers. Willen wij de club verder op deze 

manier uitbouwen, dan moeten we beroep doen op extra vrijwilligers, trainers, …. Maar dit weerhoudt 

ons niet om de structuur verder te verfijnen. Zo zijn we blij dat 3 nieuwe personen zich hebben 

aangemeld om ons extra te helpen bij de grootste actie van de club (Valentijn Ontbijtactie). 

De meeste dromen zijn echter bedrog, dus proberen we sportief zo realistisch mogelijk te blijven.  We 

leggen niemand druk op. Hoe hoger je speelt, hoe meer dit van je club vergt, organisatorisch en 

financieel. Laten we gestaag verder groeien maar we zijn niet bang om een stap hogerop te zetten. 

Deze club is er klaar voor, maar laten we het vooral verantwoord doen. 



Het doet ons echter heel veel plezier te zien dat er vanuit ons bescheiden provincieploegje enkele 

speelsters (Manon Stragier – Avo Beveren Melsele, Laure Flament - VDK Gent, Deborah Christiaens – ex-

Michelbeke nu Bevo, Maud Catry - Parijs,...) de weg naar hogerop gevonden hebben. We hopen, maar zijn 

er zeker van dat deze speelsters nooit zullen vergeten dat ze de passie en de basis bij Davo Wevelgem 

aangeleerd kregen! Deze club is heel fier op zijn ex-speelsters en het kan enkel maar een stimulans zijn 

voor onze huidige speelsters om deze als voorbeeld te nemen.’ aldus Filip Flament. 

Tot slot wil Filip graag nog Karl Verscheure bedanken die na 10 jaar als voorzitter van de club de fakkel 

doorgeeft aan Steven Decanniere. Samen met Karl hebben wij de voorbije 10 jaar onze club laten 

uitgroeien tot wat hij nu is. Karl was daar de voortrekker in.                                       (Marina Vanclooster) 

  

 


