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INLEIDEND WOORDJE  
 

Met deze uitgave van ons 
Bidavo’tje zijn we al aan de 14de 
editie toe. Anders dan vorige 
jaren hebben we besloten ons 2de 
nummer van dit jaar na het einde 
van het seizoens  uit te geven. Zo 
kunnen we het jaar goed afsluiten 
en zijn we meteen weer klaar voor 
een volgende ronde. 
Het seizoen 2013-2014 kunnen 
we voor onze twee eerste 
ploegen bezwaarlijk een 
schitterend jaar noemen. Bidavo 
A kon zich nipt handhaven in 1ste 
divisie. Niet meteen het beste 
resultaat, maar door de 
verschillende tegenslagen die 
onze ploeg te verduren kreeg 
mag het eigenlijk toch een succes 
genoemd worden en mogen we 
best tevreden zijn. Bij Bidavo B 
moesten heel wat nieuwe 
speelsters ingepast worden. Onze 

nieuwe trainer kon met 
wisselende resultaten tenslotte 
toch nog tevreden terugkijken op 
het seizoen, de behaalde plaats 
kon beter, maar dat is meteen 
een goede uitdaging voor het 
komende jaar! 
Ook onze jeugd liet wel even van 
zich spreken. We mogen de 
tweede plaats van onze 
scholieren zeker niet vergeten. De 
kadetten kenden een beetje een 
moeilijke start maar speelden 
tenslotte toch een leuk seizoen bij 
elkaar! De miniemen en 
preminiemen lieten zich eveneens 
van hun beste kant zien. De 
Bissegemse jeugd laat duidelijk 
merken dat ze uit het goede hout 
zijn gesneden. 
Het einde van het seizoen staat 
meteen ook borg voor het begin 
van het volgende. Trainers en 

bestuur zijn al druk bezig met de 
voorbereiding van 2014-2015! 
Voor onze eerste ploegen mogen 
we al een vijftal nieuwe gezichten 
verwelkomen en door de goede 
resultaten van onze scholieren 
hebben we beslist om hen 
volgend jaar samen te laten 
aantreden in 4de provinciale… dus 
een derde ploeg voor het grote 
werk! 
We hopen van harte om volgend 
jaar opnieuw een leuk seizoen  te 
beleven en we hopen nog veel 
meer van jullie op een van onze 
thuiswedstrijden als 
toeschouwer/supporter te mogen 
verwelkomen. Jullie zijn er van 
harte welkom. 
Verder wensen we jullie nog veel 
leesgenot. 

   
Met sportieve groeten. 

Het Bestuur 
 

  

 
De lekkerste, 
De beste frietjes! 

 

Bij Davy 
 

 

Vlaswaagplein te Bissegem, 
aan het station! 

KIEKENFESTIJN

BIDAVO 

 
zondag 2 maart 2013 

O.C. Bissegem 
½ kip ter plaatse gebakken, 

frietjes en groenten 



 

  

Lieven 
Coolsaet 

 

SCHRIJNWERKER:  
PLAFOND MAATWERK 

RAMEN en DEUREN IN HOUT 
PVC en ALUMINIUM 

 

Gullegemsesteenweg 70 
8501Bissegem 

 

Tel. 056 35 10 61 
Lagaeplein  8500 Heule 

0498/526781 
 

Familietornooi op zaterdag 10 mei 
 

MINIVERSIE OPNIEUW PROOI VOOR JONGENS VAN THREE.M.TEAM 
 

Uitzonderlijk dit jaar diende het befaamde en beruchte familietornooi van datum te 
veranderen. Om verschillende redenen kon het tornooi eens niet doorgaan in  
februari maar toch hield het bestuur eraan om een light-versie te organiseren op  
zaterdag 10 mei. Einde van het seizoen, communies en andere feesten  
allerhande, of was het de afwezigheid van organisatrice Ruth en de vervanging  
door Francis die het hem deed, uiteindelijk tekenden zes teams present.  
Op het laatste moment kregen we nog enkele afmeldingen door blessures, waarschijnlijk door een te 
intensieve voorbereiding… 
De namen van de ploegen mochten er alvast wezen… The beauties and the beast, The Lucky 
ladies, Brothers and sisters om er enkele te noemen,  de deelnemers hadden hun inspiratie weer 
van overal gehaald.  
 

De zes ploegen speelden allen tegen elkaar waarbij Francis een ingenieus puntensysteem had 
ineen gebotst. Toeval of niet maar voor de laatste match van iedere ploeg kon men evenveel finales 
voorzien want de ploegen die alles al hadden gewonnen moesten het tegen elkaar opnemen. De 
ploegen die één keer hadden verloren speelden toevallig ook tegen elkaar en de ploegen die nog 
net niet hadden gewonnen speelden ook nog tegen elkaar. Ofwel drie finales op een rij. De grote 
finale dus werd betwist tussen de winnaars van de voorbije edities Three.m.team en de dames en 
vrienden van de Bidavo A speelsters Ine en Ellen. De eerste set ging gelijk op maar in de laatste set 
waren Mathieu, Yentl en Jelle toch ietsjes te sterk en werden ze andermaal winnaars van het 
tornooi. 
 

Na afloop van het eigenlijke tornooi werd nog een partijtje gespeeld op groot terrein met 6 tegen 6. 
Een mooie bedoening met Miniemen, Kadetten, Provincialers, Divisie-speelsters en het beast, die 
door de andere bestuursleden op ieder foutje werd gewezen…,  mooi verdeeld in evenwaardige 
ploegen. Het was een mooie afsluiter van een leuke namiddag. Was niet de massa aanwezig, dan 
hebben allen die er bij waren zich wel goed geamuseerd. Noteer alvast februari 2015 in de agenda 
voor de volgende editie. 

Geert Verheye 



 

 

  

 

Heulsestraat 32 – 
Bissegem 

Tel 056 35 04 32 
 

www.bakkerijnick.be 
 

Maandag en dinsdag 
gesloten 

 

 kaas 
 

Wij verzorgen uw                  
kaasplanken van A tot Z! 

 

Heulsestraat 32 – 
Bissegem 

Tel 056 35 04 32 
 

www.bakkerijnick.be 
 

Maandag en dinsdag 
gesloten 

 

kaas 
 

Wij verzorgen uw                  
kaasplanken van A tot Z! 

 

 

 
 

Raamdecoratie 
Schilder- en behangwerk 

Vloerbekleding 
 

Vernieuwde winkel  
Driekerkenstraat 16 Bissegem 

0475 46 44 61 
 

Open 
- woensdag       9-12  
- donderdag en vrijdag    9-12  14-18 

 

 

 
 
 
 
 

Restaurant Scalini 
Yves Vandamme-Snoeck 

Oud Bissegemnaar 

Guldensporenstraat 84 
8530 Harelbeke 

 

Tel. 056 40 35 00 

Bozestraat 80  

8501 Heule 

056 320 808 



  

 

MARRECAU   
MOTOREN 

 
Motorenrevisie  

Marrecau BVBA 
 

Tuileboomstraat 61,  
8880 Sint-Eloois-Winkel 

056 50 28 20 

 

 

 

 

Vliegveld 33 
8560 Wevelgem 

 

Tel. +32 (0)56 25 77 33 

 

info@delaeredecor.be 
 

www.delaeredecor.be 

 

Bristol Labels 
 
 
 
 
 

Etiketten voor confectie-, 
tapijtindustrie-, kartonlabels, 

gepersonaliseerde cadeaulinten, 
reklamebureau, industriële 

fotografie, flowpackbedrukking 

 
 
 
 
 

 

Total  Dirk  Duyck 
 

Carwash,  belegde broodjes 

Nu ook gratis pechverhelping 
Meensesteenweg 151, 8501 Bissegem 

Ook open op zondag 

LAMBRECHT – 

    OPSOMER 
 

                Garage 
 

Specialiteit : 
o Renault – Peugeot 

o Uitlezen alle merken 

o Airco-service 
 

Tel. : 056/49 51 60 

GSM: 0478/38 30 10 

Blekerijstraat 5 

8501 Bissegem 

Kaffee-Bistro ‘t Geduld 

Bissegemplaats    056/446330 
Facebook:’ t Geduld 
 

De geduldige kaarters vanaf 06/01/2014 om 

14u  elke 1 ste maandag van de maand. 
 

Vergaderzaal Rouwtafels-Feestjes- 

Verenigingen-Tuin-Terras 

Snacks-Pastas-Vis –en Vleesgerechten 

Suggesties-Groepen tot 35 personen 

 

mailto:info@delaeredecor.be
http://www.delaeredecor.be/


 

IN DE KIJKER: Ronny Bossuyt 
 
 

Ronny Bossuyt is sedert ettelijke 
jaren de thuisscheidsrechter van 
dienst bij de reservematchen van 
Bidavo A. In de wandelgangen 
wordt gefluisterd dat hij er een 
carrière van een goeie 20 jaar op 
heeft zitten als officiële eerste of 
tweede scheidsrechter bij 
volleybalmatchen over gans West-
Vlaanderen. Hoog tijd dus om 
daaromtrent even ons lichtje op te 
steken bij Ronny zelve. 
 
Beste Ronny, nu ben je al een tiental 
jaren bij onze club aangesloten en fluit 
je met hart en ziel de reservematchen 
van onze hoofdploeg. Naar ik heb 
begrepen, was je jaren officiële 
scheidsrechter. Hoe begon dat 
allemaal? 
Tijdens mijn jeugdjaren speelde ik 
volleybal in de schoolploeg van VTI 
Roeselare. In 1974 trouwde ik met 
Christine Tanghe en zo rolde ik 
binnen bij Tijl Bissegem en speelde 
daar oa met mijn schoonbroer 
Freddy Tanghe. De naam van de 
club veranderde wel eens: zo ging 
het van Tijl1 naar Webis, over Tijl 
VC en Givoc. Het was geloof ik 
rond 1980 dat er in Tijl Bissegem 
een tekort was aan 
scheidsrechters. Ik schreef me toen 
in voor een opleidingscursus op 
vraag van schoonbroer Freddy 
Tanghe, slaagde en werd officieel 
scheidsrechter. 
Wat wordt er dan zo allemaal van jou 
verwacht? 
Er wordt verwacht dat je 15 à 16 
matchen per jaar fluit en dit over de 
ganse provincie. 
En moest je je bijscholen? 
Welja, om te beginnen was er de 
tweejaarlijkse vergadering met 
uiteenzetting van de nieuwe 
reglementeringen op vlak van 
volleybal. Ja, ’t is nodig om op de 
hoogte te blijven. Daarbij kon je 
ook deelnemen aan examens of 
controles om hogerop te geraken 
of om je sterren te behouden. 

Sterren? 
Inderdaad. Heb je als 
scheidsrechter nog geen sterren, 
ben je kandidaat, 1 ster betekent 
regionaal, 2 sterren provinciaal en 
om divisiescheidsrechter te zijn 
heb je 3 sterren nodig. Ik had 1 ster 
en kon eerste scheidsrechter zijn 
regionaal of tweede scheidsrechter 
provinciaal. 
Heb je veel veranderingen ervaren in 
de loop der jaren? 
Wat mij vooral bijblijft is de 
overstap van behoorlijk primitieve 
“sport”zalen zonder douches of 
verwarming naar heel moderne 
sportzalen met allerlei 
voorzieningen èn douches met 
warm en koud water! In de 
reglementering is er ook behoorlijk 
wat veranderd en dit ten goede: het 
puntensysteem werd danig 
aangepast dat we af waren van 
soms ellendig lange matchen. Ja, 
het is er wel op verbeterd. 
Hoe zag en zie je jezelf als 
scheidsechter? 
Ik was en ben nooit fanatiek en ik 
hoop dat ik altijd en zoveel als 
mogelijk het juiste oordeel heb 
geveld. Natuurlijk zijn goeie 
afspraken altijd echt belangrijk. En 
ja, als je de scheidsrechtersstoel 
beklimt, moet je toch een soort van 
olifantenvel aandoen en de nodige 
humor aan de dag leggen om 
speelsters of 
supportersopmerkingen te 
incasseren of te counteren. 
Waarvoor doe je het? 
Zoals ik al vertelde, volgde ik de 
opleidingscursus in de tijd om Tijl 
uit de nood te helpen. Het geld was 
natuurlijk aardig meegenomen en 
je kreeg er een mooie 
verplaatsingsvergoeding bij. Dus 
het bracht een mooi beetje 
drinkgeld op. Maar daarvoor doe je 
het echt niet en je zou het trouwens 
ook niet volhouden. Je moet het 
vooral en bovenal graag doen en 
met plezier de stoel beklimmen! 

Ik vernam 
ook dat het 
scheids-
rechteren 
niet je enige 
bezigheid 
was en is? 
Je bent 
goed 
ingelicht! 
Inderdaad, ik speelde een 
behoorlijk aantal jaren recreatief 
volleybal: bij Givoc, bij Seat, bij de 
Roco’s en bij Amigo Menen. En 
toen werd ik plots gebeten door 
een nieuwe microbe en heb ik mijn 
hart verloren aan het 
mountainbiken. 
Hoe combineer je dat allemaal? Je 
had je werk én je gezinsleven én je 
hobby’s. 
Dat mag je wel zeggen! Toen ik 
startte met mountainbiken, floot ik 
soms twee à drie matchen per week 
en als tweede scheidsrechter 
moest ik echt verre verplaatsingen 
doen. Ook op het werk werd het er 
niet gemakkelijker op, vooral toen 
de zaterdag serieus belast werd. 
Mede door die verhoogde 
werkdruk, besliste ik om mijn 
officieel scheidsrechtersfluitje aan 
de haak te hangen. Dat moet nu zo 
een tien jaar geleden zijn. 
Je bent nu aangesloten bij Bidavo en 
het seizoen 2013-2014 zit erop. 
Mogen we je volgend seizoen 
opnieuw verwelkomen als vaste 
scheids bij Bidavo A? 
Natuurlijk wel en met veel plezier! 
Dank je wel Ronny voor dit 
aangenaam gesprek en voor je 
trouwe, loyale en jarenlange inzet 
voor Bidavo! 

Nathalie De Paepe 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

  

 
BOEKHOUDKANTOOR 

DOOLAEGHE 
 

Rietputcenter -  Bissegem 

 
Meensesteenweg 387 b2-1, 

 

Tel. : 056/37 44 53 

 

 

 

 

 

 
 

TUINAANLEG & ONDERHOUD 
VIJVERS, OPRITTEN & TERRASSEN 

 

Gullegemsesteenweg 23,                
8501 Bissegem 

 

Tel. 056 35 77 68 – 0475 83 25 48 
info@tuinenmaes.be 

DAKWERKEN 

Dak- en zinkwerken 
Asfalt, EPDM 

Pater Bossuytstraat 8 
8501 Bissegem 

+32(0)499 19 49 05 
dakwerkenruben@telenet.be 



 
 

BIDAVO IN DE PERS 
 

  

Volledige artikels terug te vinden op 
onze website: www.bidavo.be 
onder de rubriek NIEUWS/pers 

http://www.bidavo.be/wp-content/uploads/2013/12/20131213_Kw.jpg
http://www.bidavo.be/
http://www.bidavo.be/wp-content/uploads/2014/02/20140221_nieuwsblad.jpg


  

http://www.bidavo.be/wp-content/uploads/2014/03/20140305_NB.jpg
http://www.bidavo.be/wp-content/uploads/2014/02/Nieuwe-afbeelding-8.jpg.jpg


Spetterend feest na laatste thuiswedstrijd.  
Afscheid van 3 trouwe speelsters   

Traditiegetrouw werden ook dit jaar door de ploegkapitein van Bidavo A de nodige 
mensen in de bloemetjes gezet. Trainers, markeerders, scheidsrechters, trouwe 
supporters, bestuur… Maar dit jaar was er ook nog iets anders, misschien toch wel wat 

minder prettigs te doen. Afscheid nemen van drie speelsters uit Bidavo A. 
Meteen een ferme hap uit het spelersbestand! Als eerste kwam Julie Declercq 
aan bod. Julie gaat volgend jaar de kleuren van Zottegem verdedigen, iets 
dichter bij huis. Maar daarom werd ze nog niet vergeten om te bedanken voor 
bewezen diensten. Zij kwam bij ons spelen in 2010 maar moest het eerste jaar 
bijna heel het seizoen wegblijven wegen een zware knieblessure. We wensen 
haar nog een leuke volleybal carrière toe en we zien haar zeker nog terug. 
Als tweede en derde kwamen de “Lienen” aan de beurt. Lien Vandorpe kwam 
Bidavo versterken voor eerste provinciale in 2009. Het was meteen een schot in 

de roos want we behaalden dit jaar meteen ook de titel. 
De komst van Lien was daar zeker niet vreemd aan. 
Hoewel Lien nog steeds meedraait in 1ste divisie moet 
ze toch een beetje noodgedwongen de schoenen aan de haak hangen wegen 
een te pijnlijke blessure aan de schouder. Het ziet er jammer genoeg niet naar 
uit dat dit letsel ooit nog volledig herstelt en zo 
zullen we Lien V dan ook op het veld moeten 
missen (tijd voor trouwen  en kindjes dan maar 
zeker?)  
Onze derde verlater is wel niet de minste!  Eén van 
de nog weinige rasechte Bissegemse speelsters. 
Lien Desimpelaere is al ingeschreven in Bidavo 
sedert 19-09-1997. Ze was dan al twee jaar in de 

volleybalschool actief, zodat je eigenlijk kan stellen dat Lien bijna 20 jaar 
het Bidavo shirt draagt. We zullen haar vanaf volgend seizoen dus ook op 

het terrein moeten missen. Als 
passeur heeft ze zeker haar strepen 
verdiend. Samen met nog enkele 
overblijvers heeft ze onze steile 
opgang van 4de provinciale naar 
eerste divisie meegemaakt en meer 
dan haar steentje daartoe 
bijgedragen.  
We zullen deze speelsters zeker 
nog wel terug zien,… maar dan als 
supporter.  
Er werd al hier en daar een traantje 
weggepinkt tijdens het afscheid, 
maar dat belemmerde niet dat voor 
de rest een schitterend 
eindeseizoensfeest  werd opgezet. 
Op naar volgend jaar! 
  



 

EINDRANGSCHIKKING 2013-1014 
 

Eerste divisie dames B a   b  c  d  e  f  g  h 

 

  U15 Kadetten meisjes regionaal A         

Forza Oudenaarde 22 17 3 1 1 62 19 58 

 

Divo Ingelmunster 20 19 1 0 0 60 4 59 

VC Oudegem B  22 12 2 3 5 52 33 43 

 

VT Optima Lendelede A 20 18 0 1 1 56 8 55 

VKT Torhout 22 8 8 1 5 51 36 41 

 

Kavo St.Eloois Winkel A (+) 20 13 1 4 2 48 25 43 

VDK Gent Dames B 22 9 5 2 6 47 39 39 

 

VC Dentergem A 20 12 1 5 2 44 32 40 

VC Lennik Dames 22 9 3 5 5 49 43 38 

 

Gaverhal Deerlijk  20 10 1 8 1 38 32 33 

Avanti Aalter 22 7 5 5 5 48 45 36 

 

PV Sound Tievolley Tielt 20 8 2 8 2 36 36 30 

Govok Cammaert Gooik 22 7 2 5 8 42 44 30 

 

Bidavo Bissegem A (+) 20 7 2 10 1 35 37 26 

VT Optima Lendelede  22 4 5 5 8 42 51 27 

 

Kerdavo Avelgem  20 4 3 12 1 27 46 19 

Hermes Volley Oostende B 22 6 3 3 10 37 46 27 

 

VC Dentergem B 20 3 2 14 1 22 51 14 

Avo Melsele 22 5 3 5 9 37 51 26 

 

Davoz Zwevegem  20 1 1 15 3 13 56 8 

Bidavo Bissegem 22 4 1 3 14 29 56 17 

 

VBC Beveren Leie 20 0 1 18 1 7 59 3 

Volley Team Temse 22 2 2 4 14 27 60 14 

            Vierde provinciale dames A 

 

  U13 Miniemen meisjes regionaal B         

VBC Katjes Ieper 24 20 1 1 2 67 15 64 

 

Hyacinten Heuvelland A 20 19 0 0 1 59 6 58 

Davo Wevelgem B  24 17 3 3 1 63 22 58 

 

Vlamvo Vlamertinge A 20 17 2 1 0 58 12 55 

VT Ergo Wervik Geluwe 24 17 2 4 1 60 23 56 

 

VT Optima Lendelede A* 20 13 1 5 1 45 16 42 

Volley Team Diksmuide C 24 17 2 4 1 59 30 56 

 

Bidavo Bissegem A* 20 12 1 7 0 43 29 38 

Dynamivo Dadizele B 24 14 2 6 2 54 36 48 

 

Davoz Zwevegem A* 20 11 0 8 1 42 31 34 

Bevo Roeselare D  24 9 3 10 2 45 45 35 

 

VBC Beveren Leie A  20 6 4 10 0 33 41 26 

DVM Moorsele B 24 8 2 10 4 46 51 32 

 

Bavo Bavikhove* (+) 20 8 1 11 0 33 40 26 

Beaphar Poperinge B  24 7 3 10 4 45 51 31 

 

Gidas Gits A DV  20 4 3 12 1 30 46 19 

Bidavo Bissegem B  24 6 3 13 2 39 55 26 

 

Kerdavo Avelgem A* 20 4 0 12 4 24 49 16 

Mevo Ledegem 24 6 3 13 3 36 55 25 

 

Hernieuwenburg Wielsbeke* 20 4 0 13 3 18 49 15 

Sarrako Kortemark 24 5 3 13 3 35 56 24 

 

DVM Moorsele A* 20 0 0 19 1 4 60 1 

Sijos Menen B 24 3 0 21 0 18 66 9 

          VT Lichtervelde B 24 1 0 22 1 8 70 4 

            U17 Scholieren meisjes regionaal B 

 

  U13 miniemen meisjes regionaal H         

VT Optima Lendelede  24 21 3 0 0 72 11 69 

 

VT Optima Lendelede B* 20 17 3 0 0 60 8 57 

Bidavo Bissegem (+) 24 17 2 4 1 62 25 56 

 

Kerdavo Avelgem B* 20 14 2 2 2 53 24 48 

AVC Harelbeke A (+) 24 15 0 4 5 58 36 50 

 

Davo Wevelgem A (+) 20 12 2 5 1 46 26 41 

Davoz Zwevegem 24 11 7 4 2 60 37 49 

 

Davo Wevelgem B 20 11 1 5 3 45 28 38 

Mevo Ledegem 24 11 5 7 1 55 36 44 

 

Davoz Zwevegem B* 20 11 1 6 2 43 32 37 

Divo Ingelmunster (+) 24 13 0 6 5 51 40 44 

 

Bidavo Bissegem B*(+) 20 9 0 8 3 37 37 30 

Mardavo Marke (+) 24 8 4 12 0 43 48 32 

 

Divo Ingelmunster B* (+) 20 6 2 10  2 31 42 24 

G&V Kuurne 24 7 2 10 5 42 52 30 

 

Bidavo Bissegem C*  20 5 2 12 1 26 44 20 

Giks-Mode Waregem B  24 8 2 13 1 37 52 29 

 

Mardavo Marke* 20 3 3 12 2 29 50 17 

Bevo Roeselare 24 7 1 14 2 33 52 25 

 

VT Optima Lendelede C* 20 3 3 12 2 24 50 17 

PV Sound Tievolley Tielt 24 6 1 13 4 33 56 24 

 

VT Gullegem B* 20 0 0 19 1 7 60 1 

VT Gullegem 24 3 2 16 3 27 62 16 

          Giks-Mode Waregem A 24 0 0 24 0 4 72 0 

            

a = aantal wedstrijden; b = gewonnen met 3-0 of 3-1;                      
c = gewonnen met 3-2; d = verloren 3-2; e=verloren 3-1 of 3-0;     
f = gewonnen sets; g =  verloren sets; h = aantal punten 



 

 START TO VOLLEYBAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jouw dochter zou graag volleyballen? Een uitstekende keuze want volleybal is voor dames een heel 
mooie ploegsport. 
 
1. Vooreerst is het voor ons belangrijk te weten wanneer jouw dochter geboren is. En dit om te weten 
in welke jeugdreeks ze mag uitkomen. 
- geboren in 2004 en later: U11 preminiemen 
- geboren in 2002 en later: U13 miniemen 
Omdat volleybal een moeilijke sport is om aan te leren, is het van belang dat het meisje zo vroeg 
mogelijk instapt (bij voorkeur U11 preminiemen). De trainingen worden altijd aangepast aan de 
leeftijd / niveau van het kind. 
 
2. Je dochter mag vervolgens gerust naar een training komen om het eens te proberen. Iedereen is 
om het even wanneer welkom. We vragen ons wel vooraf even te verwittigen via bidavo@gmail.com. 
 
3. Van zodra jouw dochter aangeeft dat ze heel graag zou blijven, kijken we om haar administratief 
aan te sluiten.  
Lees zeker ook onze onthaalbrochure na. Daar staat alles nog eens netjes beschreven. 
Heb je als ouder nog vragen? Aarzel niet om contact met ons op te nemen. 
 
Alle uren van de trainingen zijn terug te vinden op www.bidavo.be 
 
De trainingen liggen nu echter wel voor een tijdje stil. Pas vanaf begin september nemen de trainers 
en trainsters het heft opnieuw in handen. Ook zij zijn wel eens aan rust toe! 
 

Het bestuur zit echter niet stil en je kan dan ook met al je vragen rond 
onze jeugdopleiding bij hen terecht. 
  
Volgend schooljaar wordt  ook in 
Bissegem, onder impuls van het 
Volleybaloverleg Kortrijk, het 
initiatief “Alles met de bal” als 
naschoolse activiteit 
georganiseerd. (Zie brochures 
Stad Kortrijk) Al wie daar 
inschrijft zal ook de kans krijgen 
om daarbij aansluitend 
trainingen te volgen in onze 
jeugdwerking 
  

http://www.bidavo.be/wp-content/uploads/2013/09/2013-2014_informatie_jeugd.pdf
http://www.bidavo.be/contact/
http://www.bidavo.be/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Overheulestraat 268 
8560 Moorsele 

 

Tel 056 50 18 83 

Feesten in stijl 

Torkonjestraat 67, 
Kortrijk-MARKE 
tel.056/21 41 24 

gsm 0473/26 13 74 
www.domeincarlton.be 
info@domeincarlton.be 

 

 

 
 

 

 

EP ramen en deuren 
 

          Kunststof & aluminium 
 

Meensesteenweg 240, 8501 Bissegem 
 
 

www.EPramen.be 

056 42 85 30 

Brasamaco BVBA 
 

Graag wil ik me blijven inzetten voor onze 
gemeente. Als gemeenteraadslid sta ik ter 
beschikking om je te helpen zoeken naar 
een gepast antwoord op de vraag die je 
hebt of voor het probleem dat zich stelt. 

Je kan me bereiken via 
bral-hugelier@skynet.be 
of per gsm 0498 909002 

Stefaan Bral 

{samen met en voor mensen} 

http://www.epramen.be/
mailto:bral-hugelier@skynet.be


 

  



 

Sporten in Kruiswoord ! 
 
Horizontaal 
 

2. In deze sport hoor je zo stil mogelijk langs het water te 
zitten. 

4. Zowel het Belgisch dames.- als het herenteam gingen 
naar de laatste Olympische spelen. 

9. Typisch Engels, met paard, balletje en slaghout. 
11. We skiën tussen de paaltjes. 
12. De Griek viel achteraf ter plaatse dood. 
15. Met zo'n paal kom je steeds hogerop. 
16. Sommigen houden er een blauw oog aan over 
20. Water, weg en fiets! 
22. Onehundredandeighty. 
24. Kim speelde het. 
26. Moddersport waar Belgen in uitblinken. 
27. Sport waarbij de bal met de voeten beroerd wordt. 
28. De vechters bewegen gearmd als dansers rond een 

cirkel. 
32. Twee doelen, je mag de bal niet met de voeten spelen. 
34. De meeste banen bestaan uit 9 of 18 holes. 
35. Ieper, de Condroz, Haspengouw en ook Monte Carlo 

hebben er één. 
36. Bart Kaëll had er een hit mee. 
37. Jacky X was er een goeie in. 
38. Onze Bart probeerde het maar greep net naast de 

medailles 
 

verticaal 
 

1. Hij schiet de hoofdgaai af. 
2. Roeselare en Antwerpen verdeelden de kampioenstitel 

en de beker netjes onder elkaar. 
3. Watersport die aan de meester doet denken. 
5. Kano met de bovenkant dicht. 
6. Op twee latten achter een boot. 
7. Geen triatlon want er wordt niet 

gezwommen. 
8. Met floret, degen of sabel kan je 

meespelen. 
9. Geluidsnabootsing van 

tafeltennis 
10. Met 4, je krijgt er elk 8 om te 

starten en koning en boer  doen 
ook mee. 

13. De combinatie dient een 
hindernisparcours af te leggen 
binnen een bepaalde tijd met zo 
weinig mogelijk fouten. 

14. Als er wind is heb je geen hoge 
golven nodig. 

17. Het botsen van de bal maakt 
vaak veel lawaai. 

18. Ondanks zijn naam heeft deze 
zwemsteil geen bloemen nodig. 

19. Noch Wouters, noch Waas was 
er zeer goed in. 

21. Met pluimpje, rappe reflexen en 
een raket kom je al heel ver. 

23. De oude Grieken hadden er zelfs 
een standbeeld van. 

25. Vele ballen, vele kleuren, krijt, 
een stok en een groen veld. 

29. Balsport voor stevige kerels. 
30. Voor het eerst hadden we een 

damesploeg op de winterspelen. 
31. Met ijs en graniet. 
33. Politiek en Jean Marie. 

 

Bidavo Bissegem werkt constant aan een goede 
communicatie door regelmatig een nieuwsbrief uit te 
sturen. 
 

Hierin staan wedstrijdverslagen, uitslagen, extra 
nieuws, … 
 

Schrijf u gerust in op deze nieuwsbrief door een 
mailtje te sturen naar bidavo@gmail.com  met 
vermelding        “inschrijving nieuwsbrief”. 
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Beekstraat 21, 8500 Kortrijk 

Stasegemsesteenweg 40, 8530 Harelbeke 

Oude Ieperstraat 65, 8560 Gullegem 
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