
 
PLOEG IN DE KIJKER 
W 0254 VT BRUGGE 

 

VT-Brugge een ploeg met een zeer rijk verleden. 

 

Volgend seizoen zal VT Brugge 60 jaar bestaan en is daarmee één van de oudste clubs van West-

Vlaanderen. 

Wanneer we naar het ontstaan zoeken van de club, komen we tot de ontdekking dat enkele 

onderofficieren in 1958 van start gingen met een volleybalploegje. Aangevuld met enkele 

enthousiastelingen ontstond Smashing Brugge en gaandeweg verloor het zijn stempel van ‘legerploegje’.  

 

Ploeg in de kijker 



Met de komst van ex-Rembert speler Daniël Bossier begon een succesvolle periode voor de mannenploeg 

van Smashing, met drie opeenvolgende promoties tot in tweede nationale. In 1975-76 werd ook de beker 

van West-Vlaanderen gewonnen.  

 

In 1967 trad Smashing voor het eerst ook met een vrouwenploeg aan. Deze vrouwenploeg was eerder 

actief onder de naam Sporta Brugge maar zette de stap naar competitie met de hulp van Smashing. De 

vrouwen speelden aanvankelijk in tweede nationale, ze kenden echter een terugval tot in de hoogste 

provinciale reeks. De jongeren konden evenwel bijbenen en zorgden voor hoogdagen op het einde van de 

jaren ’70. In 1978 konden ze zelfs via eindronden een plaats afdwingen in derde nationale onder de leiding 

van Nico Ulens. 

  

In 1984 was er echter een terugloop van speelsters waardoor Smashing de vrouwencompetitie moest 

stopzetten. De overgebleven speelsters speelden verder in recreatieve ploegen in de VLM-competitie.  



In 1992 werd er gestart met jeugdwerking. Enkele VLM-speelsters en bestuursleden hadden ondertussen 

dochters die ook wilden volleyballen en op hun beurt brachten die ook vriendinnetjes mee.  

In 1994 trad er terug een vrouwenploeg aan in competitie.  De ploeg bestond uit een aantal jonge 

speelsters die uit de drie VLM-ploegen werd samengebracht. De toekomst van Smashing zag er terug 

rooskleurig uit want het ledenaantal steeg spectaculair van 18 naar 193 in vier jaar tijd. Het eerste 

sportkamp dat enorm veel bijval kende lag aan de basis van deze jeugdwerking. Smashing kon ploegen 

opstellen in alle jeugdreeksen. Bovendien werd er opnieuw een mannenploeg en een tweede 

vrouwenploeg opgericht. In het seizoen 2000-2001 nam huidig voorzitster Marina Harri het roer over van 

Nico Ulens die lange tijd de drijvende kracht was van Smashing en die huidig erevoorzitter is van de club. 

In 1969 begonnen de buren van Brugfina aan een nieuw avontuur met een vader waarvan zijn 

tienerdochter wilde volleyballen. Vader, Lionel Savat, zelf speler bij Brugfina, ging naar het bestuur met de 

vraag om een ploeg te mogen opstarten voor zijn dochter. Aldus geschiedde en er werd voor dochter Rika 

een nieuwe ploeg uit de grond gestampt. Deze ploeg werd in 1970 al onmiddellijk kampioen in tweede 

provinciale. Dit werd het begin van een sprookje. De ploeg steeg in drie seizoenen van tweede provinciale 

naar tweede nationale. Brugfina blijft onafgebroken in tweede nationale spelen tot de ploeg in 1979, te 

zeer verzwakt door blessures en zwangerschappen zakt naar derde nationale. In 1981 zakt de ploeg verder 

naar de hoogste provinciale reeks. 

 

Brugfina 1974 

Met een nieuwe naam, een nieuwe uitrusting en een nieuw bestuur wordt Brugfina in 1990 OLVA Dames 

Assebroek. Na een intensieve promotiecampagne in de Brugse scholen kan een eerste jeugdploeg 

aantreden in competitie. Terwijl de vrouwen het record pakten van de langst spelende ploeg in eerste 

provinciale, groeide het aantal jeugdspeelsters en jeugdploegen. Vijftien jaar speelden de dames 

onafgebroken in eerste provinciale. 



Beide clubs ondervonden meer en meer dat ze op dezelfde golflengte zaten en zochten ook steeds meer 

toenadering tot elkaar. Via gezamenlijke jeugdstages werd de basis gelegd van de verdere samenwerking. 

In het seizoen 2006-2007 fusioneerden beide clubs en spelen verder onder de naam ‘Volleyteam Brugge’ 

met als grootste gemeenschappelijke doelstelling: elke speelster de kans geven om te volleyballen op het 

voor haar meest aangewezen niveau. 

Blijkbaar was dit een succesformule want momenteel zijn er 222 leden aangesloten. Er treden momenteel 4 

damesploegen aan in competitie, 9 jeugdploegen in de verschillende provinciale en regionale reeksen en 

daarnaast nog 2 recreatieve ploegen. 
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VTB-C 3° provinciale 
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U13 reg H Volleytoer 2.B 

 

 
 
 

 

  



Volleytoer 2.0 & Volleybalschool 

 

Als we vragen wat de toekomstvisie is van de club, krijg ik een zeer mooi antwoord (niet alleen op sportief 

vlak!). Terug in divisie aantreden met onze eerste ploeg en onze jeugdwerking optimaliseren. Daarnaast 

vooral zorgen dat al wie bij onze club behoort (zowel spelers als ouders en sympathisanten) zich daar goed 

voelt en ook veel vriendschap en plezier beleeft aan zijn favoriete sport.                         (Marina Vanclooster) 

 

 

 


