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WOORDJE VAN DE VOORZITTER 
 

Het volleybalseizoen werd op een 
spetterende wijze afgesloten. Na 
een topprestatie van Bidavo A 
tegen Oudegem met afsluitende 
3-2 winst, was het tijd om de 
vermaarde einde seizoen fuif op 
gang te blazen. 
Eerst en vooral namen we 
afscheid van Sofie Sinnesael, die 
na 8 jaar Bidavo haar 
volleybalcarrière afsloot. Er werd 
eveneens afscheid genomen van 
Inge Vercaempst, die ons, tot 
ieders voldoening, depanneerde 
als spelverdeelster. 
Afscheid nemen van speelsters is 
altijd moeilijk, vooral voor wat 
betreft Sofie en Inge. Hun 
tomeloze inzet en positieve 
ingesteldheid stimuleerden de 
medespeelsters om nog dieper te 
gaan en te vechten voor elk punt 
in moeilijke wedstrijden.  
Sofie en Inge,  jullie zullen altijd 
een speciale plaats blijven 
innemen in onze Bidavo-familie. 

Hopelijk zien wij jullie nog 
regelmatig op onze activiteiten. 
Jullie zijn uiteraard steeds 
welkom. Bedankt voor alles. 
Stiekem hoop ik dat onze 
jeugdspeelsters en provincialers 
jullie als voorbeeld nemen.  
Talent alleen volstaat niet meer in 
het huidig volleybal. Inzet, 
clubgeest en een constante 
leggen in de prestaties zijn veel 
belangrijker voor het team. Het 
volstaat niet meer om één 
wedstrijd de pannen van het dak 
te spelen en dan enkele weken op 
de lauweren te rusten. Willen we 
vooruitgang boeken, dan moet er 
elke training en wedstrijd 
gepresteerd worden. 
Het trainerslegioen voor volgend 
seizoen is ondertussen zo goed 
als ingevuld. Onze eerste ploeg 
(Bidavo A) verandert van trainer. 
Trainer Bart nam na drie jaar 
afscheid van Bidavo en zet zijn 
carrière verder in Lessen 
(Henegouwen). Bedankt Bart voor 

de fijne 
samenwerking 
en veel succes 
in de Walen.  
Rudy 
Overbergh, een 
rasechte 
Bissegemnaar en vroeger het 
monument van Tijl Bissegem, 
neemt het sportieve roer over. 
Welkom in de club, Rudy. 
De ganse Bidavo-familie (bestuur, 
speelsters, vrijwilligers, 
markeerders, scheidsrechters, 
onze trouwe aanhang, enz.) is nu 
aan zomerrust toe en neemt 
opnieuw de draad op begin 
augustus eerstkomend. 
Aan alle studerende 
volleybalsters van onze club, een 
schitterend studieresultaat en een 
deugddoende vakantie. 
 
Leve Bidavo!!!   
Sportieve groeten. 
Ivan Cannaert. 
   

 

  

 
De lekkerste, 
De beste frietjes! 

 

Bij Davy 
 

 

Vlaswaagplein te Bissegem, 
aan het station! 

 



 

HOE GERAKEN ONZE 
NATIONALE PLOEGEN 
OP DE OLYMPISCHE 
SPELEN? 

De laatste weken wordt opnieuw meer gesproken 

over de kansen van de Belgische nationale teams om 

de Olympische Spelen te bereiken. Een logische 

vraag trouwens, want in december wijzigde de 

internationale volleybond (FIVB) de spelregels om te 

mogen deelnemen in het nadeel van de Europese 

landen. 

In het maximale geval nemen zowel bij de mannen 

als bij de vrouwen slechts VIJF Europese landen deel 

aan de Olympische Spelen. En dat is echt het 

maximum. Op de Spelen nemen buiten organisator 

Brazilië nog elf andere landen deel, zowel bij de 

mannen als bij de vrouwen. 

Hoe geraken Europese landen op de Spelen? 

In augustus en september 2015 is er een eerste kans 

op de World Cup (zowel bij mannen als vrouwen). 

Maar daaraan mogen slechts de nummers één en 

twee van Europa deelnemen + de wereldkampioen. 

Dat betekent dat voor Europa slechts Rusland, Italië 

en wereldkampioen Polen mogen deelnemen bij de 

mannen; Rusland en Servië bij de vrouwen. De 

eerste twee van de World Cup zijn geplaatst voor de 

Spelen. 

Voor de Yellow Tigers en de Red Dragons dient de 

eerste mogelijkheid zich pas aan in januari 2016, 

wanneer er een Europees Olympisch 

kwalificatietoernooi gespeeld wordt (zowel bij mannen 

als vrouwen) met acht landen: de organisator van dit 

toernooi, plus de beste zeven landen op de Europese 

ranglijst, die op 1 november 2015 nog niet geplaatst 

waren voor de Olympische Spelen. Alléén de winnaar 

van dit kwalificatietoernooi verwerft een rechtstreeks 

ticket voor Rio 2016. 

Zijn onze ploegen hier niet bij, dan volgt een tweede 

en laatste kans tijdens een achtlandentoernooi in mei 

2016 in Japan. MAAR: daaraan mogen slechts de 

nummers twee en drie van het Europees 

kwalificatietoernooi deelnemen. In Japan zijn nog 

twee tickets voor de Spelen te verdienen. 

Op de Olympische Spelen in Londen was Europa nog 

door zeven Europese mannen- en vijf vrouwenteams 

vertegenwoordigd; in Rio worden er dat maximaal vijf 

en vijf. 

 

Bron: www.topvollenbelgium.be  

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 



 

 

  

 

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! 

 

 
 
 
 
 

Restaurant Scalini 
Yves Vandamme-Snoeck 

Oud Bissegemnaar 

Guldensporenstraat 84 
8530 Harelbeke 

 

Tel. 056 40 35 00 

Bozestraat 80  

8501 Heule 

056 320 808 

B i s s e g e m  



   

 

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, 
ontbijtkoeken 

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 

 

uit 

sympathie 

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


IN DE KIJKER:              Jan en Christine 
 
Toen in 1997 Carlos Adams 
de cafetaria van Sport-

centrum ter Biezen inruilde voor café ‘t 
Smeske, arriveerden Jan en Christine 
als nieuwe uitbaters in onze kantine.  
Jan was toen al wereldberoemd in de 
Bissegemse voetbalmiddens en 
omstreken, maar voor volleybal minnend 
Bissegem was hij eerder nog een 
onbekende. Maar, dat zou niet lang 
duren.  
Jan en Christinetje ontpopten zich tot 
geliefde uitbaters. Al vlug zat ook tijdens 
de week bijna iedere avond de cafetaria 
proppensvol. Als trainers na de 
vrijdagtraining naar boven kwamen was 
er vaak niet één stoel meer vrij. Het was 
er gezellig en Jan stond altijd opgewekt 
achter de toog. Maandelijks mochten de eerste 
ploegen genieten van een mand broodjes 
aangeboden door de geliefde uitbaters. Webis, Rhea, 
Bivoc… het was hem allemaal eender, hij is allemans 
vriend! 
Toen Jenny en Jeffrey ook de volleybalpantoffels 
aantrokken was Jan meteen verkocht aan het 
volleybal. Hij volgde alle ploegen, zowel de heren als 
de dames, op de voet en trok zelfs menigmaal mee 
op verplaatsing.  
Jan die al jaren scheidsrechter was in het voetbal trok 
zowaar ook het truitje van de volleybalscheidsrechter 
aan. Niet zonder succes trouwens. Jan begreep niet 
al te veel van het volleybalreglement en kon dat niet 
hebben. Hij vond dat de cursus scheidrechter volgen 
de beste manier was om mee te zijn met het spelletje. 
We  kunnen moeilijk zeggen dat het hem niet gelukt 
is, Jan doet dat prima! 
Werd er ergens kampioen gevierd of een topmatch 
gewonnen… telkens kwam Jan op de proppen met 
één of andere verrassing, een traktaat, een 
herinneringsbeker en noem maar op. 
Toen in 2005 de voetbalkantine vrij kwam verkozen 
Jan en Christine om deze te gaan uitbaten. Met pijn 
in het hart zagen  we Jantje met zijn Christinetje 
vertrekken naar de buren van het voetbal. Gelukkig 
niet al te ver. 
Toch blijft hij het volleybal in zijn hart dragen en 
telkens er in de sporthal iets te beleven valt zijn ze 
nog altijd van de partij. 
Op de evenementen van onze volleybalploegen toont 
hij nog jaarlijks zijn barmankwaliteiten. Op onze 

kiekenfret kan je Jan en Christine nog altijd terug 
vinden achter de toog waar hij met een kwinkslag en 
een leuke opmerking iedereen bedient.  
Ondertussen is Jan op rust en hoeft hij dus het 
vaderland niet meer te verdedigen. Maar op rust 
betekent voor Jan niet dat hij minder actief is. Enkele 
jaren terug begon zijn dochter met een winkeltje voor 
dag - en weekbladen  en een broodjeszaak (zie 
advertentie hieronder). Het spreekt voor zich dat Jan 
zich daar volop mee heeft ingesmeten.  De mensen 
kunnen er ook een frisdrankje of een koffie drinken,… 
en je raadt het al, als je daar binnen gaat ben je nooit 
zonder volk. 
Maar waarom komt onze Jan dan “in de kijker “ van 
ons Bidavo’tje?  
Enkele jaren terug kwam in West-Vlaanderen de 
verplichting dat tijdens de thuiswedstrijden van de 
reserveploegen de thuisploeg zelf voor een 
scheidrechter moet zorgen. Wel zolang dit reglement 
bestaat fluit Jan onze reservewedstrijd van Bidavo B. 
Hij doet dat met hart en ziel en nog altijd even goed. 
We hopen ten stelligste dat dit nog jaren mag duren. 
Met een lekker Duvelke na de wedstrijd is Jan best 
tevreden… en het zouden er wel eens meer kunnen 
zijn. Christine volgt de wedstrijd dan meestal vanuit 
hun ooit zo vertrouwde kantine. Ze is meestal niet 
alleen trouwens, want ondertussen komen ook al 
enkele kleinkinderen mee supporteren voor hun opa! 
 
Jan… Bidavo 
ziet u graag! 
 

  



 

 

 
 

 

  

 
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 



 

Kerststage 2014 
 

De driedaagse stage voor de jeugdspeelsters van Bidavo was ook dit jaar weer een 

geslaagd evenement. Bijna alle 

jeugdspeelsters van de U11, U13 

en U15 ploegen waren 

aanwezig. Voor de stage hadden 

we enkele externe trainers 

aangetrokken. Bart , Daan, Jelle en 

Jean-Marie leidden alles in goede 

banen. De vaste trainsters waren 

ook aanwezig en assisteerden daar 

waar nodig. 

De meisjes kregen training van een andere trainer dan gewoonlijk en 

dat was duidelijk merkbaar. Iedereen deed zijn uiterste best om de 

oefeningen zo goed mogelijk uit te voeren. Op woensdag startte de 

training met en leuke opwarming. Sofie Vanpoucke, speelster van 

onze eerste ploeg kwam een sessie Zumba geven. Na een kwartier 

was iedereen goed opgewarmd om aan de training te beginnen. Tot 

aan de pauze werd getraind en na de pauze verdeelden we 

alle speelsters in groepjes. Een kadet, een 

miniem en een preminiem vormden een 

ploeg. Zo waren er 8 ploegjes. Iedere 

ploeg speelde tegen alle andere ploegjes 

een wedstrijd van 7 minuten op een half terrein. Geert Verheye had alles 

vooraf goed uitgekiend zodat ook dat heel vlot verliep. Dit minitornooitje 

vormde een mooie afsluiter van een geslaagd kersttornooi. 

Bedankt aan iedereen die meegeholpen heeft om er weer een leuke 

Bidavo-activiteit van te maken. 

 
 

 

  



Verslag van het seizoen 2014-2015  
bij de U 15. 
. 
 Zoals gesteld in het begin van het seizoen was het de bedoeling 
om veel te leren en was winnen eigenlijk maar een bijzaak. 
Uiteraard hoopt men  regelmatig een wedstrijd te kunnen winnen. 
Maar al vlug bleek dat er in de reeks ploegen waren die een stuk 
verder stonden dan onze Bissegemse meiden.  
Dat was ook niet verwonderlijk want bij ons speelden er  vooral 
meisjes die eerstejaars kadet waren of zelfs nog de leeftijd van 
miniem hadden. Om  iedereen zoveel mogelijk speelkans te 

bieden hadden we ook niet geopteerd om de grootste talenten 
samen te zetten in één ploeg maar ze te verdelen over de beide 
ploegen. Zo konden we twee ploegen in lijn brengen waar 
voldoende talent aanwezig was.  
Op enkele keren na slaagden we erin behoorlijk mee te draaien 
en vaak zagen de supporters spannende wedstrijden. Helaas 
verloren we te vaak heel nipt 
de wedstrijden omdat we op 
de belangrijke momenten zelf 
teveel in de fout gingen. 
Niettegenstaande er niet veel 
gewonnen werd bleef de sfeer 
goed en werd er op de 
trainingen goed gewerkt. Heel 
leuk  was het te mogen 
vaststellen dat de meisjes 
echte vriendinnen zijn die voor 

elkaar opkomen en heel wat over hebben voor de ploeg. 
Heel wat meisjes maakten dan ook goede vorderingen.  
We verwachten dan ook dat ze volgend jaar beter uit de verf zullen komen en een betere 
rangschikking zullen kunnen afdwingen. 
Iedere week werden we aangemoedigd door een trouwe schare supporters. Voor de wedstrijden op 

verplaatsing was er nooit een probleem om voldoende vervoer 
bijeen te krijgen. Daarvoor zeker dank aan de ouders en allen die 
daaraan meewerkten.  
 
Trainer Jean Marie  
  



EINDRANGSCHIKKING 2014-1015  

Eerste divisie dames B 

 a b c d e f g h 

01 VT Optima Lendelede 20 19 1 0 0 60 8 59 

02 VKt Torhout 20 15 2 1 2 55 20 50 

03 VDK Gent Dames  20 8 3 4 5 43 37 34 

04 Govok Cammaert Gooik 20 8 2 2 8 36 39 30 

05 VC Oudegem 20 8 1 3 8 37 38 29 

06 Avanti Aalter 20 8 1 2 9 36 39 28 

07 Bidavo Bissegem 20 6 3 3 8 37 41 27 

08 Avo Melsele 20 7 2 1 10 33 40 26 

09 Hermes Volley Oostende B 20 6 3 2 9 35 43 26 

10 VC Lennik Dames 20 3 3 1 13 25 49 16 

11 Mortsel VC B 20 1 0 2 17 14 57 5 
 

Vierde provinciale dames A 

 a b c d e f g h 

01 Davo Wevelgem C 26 24 1 1 0 77 9 75 

02 VT Optima Lendelede C 26 20 1 2 3 69 23 64 

03 Kavo St.Eloois Winkel  26 20 0 1 5 64 23 61 

04 VT Kortrijk 26 18 1 0 6 60 26 56 

05 Bidavo Bissegem B  26 18 0 2 5 60 30 56 

06 VT Gullegem B 26 13 2 0 11 53 40 43 

07 VBC Gaverhal Deerlijk B 26 12 1 3 10 48 49 41 

08 G&V Kuurne B 26 10 3 0 13 41 51 36 

09 VC Dentergem B 26 10 2 1 13 45 48 35 

10 Izegems Volley Team 26 9 2 0 15 40 54 31 

11 Mardavo Marke B (ZB) 26 3 1 5 17 26 69 16 

12 Davoz Zwevegem C 26 2 3 1 20 28 71 13 

13 Kerdavo Avelgem B 26 4 30 0 22 16 68 12 

14 Bidavo Bissegem C 26 1 0 1 24 9 75 4 
 

U15 meisjes regionaal 

 a b c d e f g h 

01 Sijos Menen A  22 21 0 1 0 65 6 64 

01 VBC Gaverhal Deerlijk B (+)  22 20 1 0 1 63 5 62 

03 Davo Wevelgem B 22 17 0 0 5 52 18 51 

04 VT Gullegem 22 15 1 0 6 50 28 47 

05 Davoz Zwevegem B 22 10 2 2 8 41 38 36 

06 AVC Harelbeke B 22 7 2 3 10 38 47 28 

07 Mardavo Marke (+) 22 7 2 2 11 34 44 27 

08 Bidavo Bissegem A  22 6 1 2 13 29 51 21 

09 Kavo St.Eloois Winkel B  22 6 0 2 14 26 50 20 

10 Bidavo Bissegem B (+) 22 4 2 0 16 25 52 16 

11 VT Optima Lendelede C 22 3 2 2 15 24 57 15 

12 G&V Kuurne (+) 22 1 2 1 18 11 62 8 

 

 

 

 

 

U13 meisjes regionaal 

 a b c d e f g h 

01 VC Dentergem A 18 15 2 1 0 53 8 50 

02 Davo Wevelgem B 18 12 2 2 2 47 20 42 

03 Davoz Zwevegem A 18 13 0 2 3 45 19 41 

04 Bidavo Bissegem * 18 13 0 2 3 44 21 41 

05 AVC Harelbeke 18 9 1 1 7 34 31 30 

06 Tievolley Tielt B * 18 6 5 0 7 35 36 28 

07 Kerdavo Avelgem B * 18 5 0 2 11 26 44 17 

08 VT Optima Lendelede B  18 2 1 2 13 18 47 10 

09 Kavo St.Eloois Winkel A 18 1 2 1 14 16 49 8 

10 Giks-Mode Waregem B 18 0 1 1 16 10 53 3 

 

U11 meisjes provinciaal 

 a b c d e f g h 

01 Vlamvo Vlamertinge A 24 24 0 0 0 72 0 72 

02 Vlamvo Vlamertinge B 24 14 4 3 3 61 33 53 

03 Dynamivo Dadizele A 24 14 3 1 6 55 30 49 

04 Tievolley Tielt * 24 12 5 3 4 59 34 49 

05 Dynamivo Dadizele B 24 12 2 4 6 51 39 44 

06 Sportiva Langemark  24 10 5 3 6 53 40 43 

07 Wivo Wingene 24 7 5 4 8 47 51 35 

08 Bevo Roeselare A  24 6 5 4 9 45 53 32 

09 Sijos Menen * (+) 24 7 2 5 10 41 53 30 

10 DVM Moorsele * (+) 24 3 4 5 12 34 60 22 

11 Vosta Staden * 24 5 1 3 15 29 58 20 

12 Bevo Roeselare B 24 2 2 5 15 28 64 15 

13 Bidavo Bissegem * 24 0 2 0 22 10 70 4 

 

U11 Volleytoer reeks 9 

 a f g 

01 VC Jong Kuurne 8 46 18 

02 Davo Wevelgem 8 44 20 

03 Kerdavo Avelgem 8 32 32 

04 G&V Kuurne 8 26 38 

05 Bidavo Bissegem 8 12 52 

 

 
 
 
 
 

  

a = aantal wedstrijden; b = gewonnen met 3-0 of 31;                      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 



AFSCHEID VAN ONZE TRAINER
Ik herinner mij dat het tussenseizoen voor de 

nodige spanning en onrust zorgde: we hadden 
wel enkele belangrijke versterkingen kunnen 
aantrekken (Julie en Annelies); Ruth en Sofie S 
deden hun rentrée; maar ik vernam ook de blijde 
tijding dat Ine T zwanger was (ik was zelf echt 
niet zo blij)! Lien DS was gestopt. Dan was er 
gelukkig nog Lise, maar die was nog volop aan 
het revalideren. Vraag was op een bepaald 
moment of het allemaal wel goed zou komen. 
Zouden we wel een spelverdeelster hebben? 
Dan heb ik enkele weken/maanden gezocht 
en gezocht tot Inge uiteindelijk toezegde. Oef! 
Toch zeker één spelverdeelster. Maar zou 
haar schouder het houden tot het einde van 
het seizoen - en die rug? Uiteindelijk bleek 
alles nog goed te zullen verlopen, want al van 
in de eerste wedstrijd (tegen Aalter) kon Lise 
aantreden. En al vrij snel bleek dat Inge het 
niveau zou aankunnen. In de tweede 
wedstrijd speelden we een 3-2 in Torhout. 
Torhout zal uiteindelijk als overduidelijke 
tweede eindigen in de competitie. Toen 
wisten we dat nog niet, maar Torhout zou tot 
vorig weekend alleen tegen ons en tegen 
Lendelede punten verliezen! En toen we de 
week erop thuis wonnen tegen Gent, was het 
voor iedereen duidelijk: dit jaar zouden we niet 
op de voorlaatste plaats eindigen! 
Maar het begin van competitie werd ook 
gemarkeerd door het spijtig uitvallen van het pas 
gepromoveerde Menen. Dat zou zorgen voor 
een competitie met heel veel onderbrekingen,  
waardoor we wel eens het ritme kwijt raakten. 
Maar dat voerde ook Yentl naar Bidavo! En daar 
zijn we niet rouwig om. In de loop van de maand 
augustus daagde Yentl op en was het de vraag 
of zij zich nog wel zou kunnen integreren (de 
voorbereiding was al een eind bezig). Maar als 
ik terugdenk aan onze laatste matchen tegen 

Oostende en Oudegem, dan kan ik alleen maar 
zeggen dat dat voortreffelijk gelukt is. Ze voelt 
zich prima thuis in Bidavo en we hebben haar 
graag (soft!). 
Als ik dan kijk naar het verdere verloop van de 
competitie, dan denk ik dat we ons na 
overwinningen tegen Mortsel,  
Gooik en Lennik een tijd te hoog ingeschat 
hebben: misschien halen we wel de top 
5?  Mortsel was inderdaad het zwakke broertje 
van de competitie, maar Gooik en Lennik 
hadden te kampen met zwaar blessure-leed. In 
de terugronde waren ze voor veel ploegen een 
te duchten tegenstander (Bidavo verloor). 
Lendelede en Torhout staken er bovenuit, maar 
vanaf de vierde plaats tot de 9de plaats waren 
alle ploegen eigenlijk verschrikkelijk aan elkaar 
gewaagd. Dat zorgde voor een resem 
spannende wedstrijden. Zwakke tegenstanders 
bestonden eigenlijk niet. 
We zijn op de 7de plaats geëindigd met 27 
punten. We moesten het laatste weekend tegen 
Oudegem dat op de 4de plaats staat met 28 
punten. Hadden we gewonnen met  3-0 of        
3-1  kwamen we met 28 punten op de 5de plaats! 
Voor mijzelf was het dan de laatste wedstrijd als 
trainer-coach van Bidavo. ik heb daar zelf voor 

gekozen. Als ik mij afvraag waarom ik daar een 
punt achter zet, dan besef ik dat het vooral mijn 
nood aan nieuwe uitdagingen is die mij andere 
horizonten doet opzoeken. Ik vertrek naar 
Lessines, 1ste divisie Wallonië. Maar ik laat een 
ploeg achter die mij verschrikkelijk nauw aan het 
hart ligt. Ik heb mij bij Bissegem gejeund en heb 
er ook enkele vrienden gemaakt. Ik zal natuurlijk 
nog zoveel mogelijk komen supporteren (en 
achteraf een pintje drinken).  
 
Bedankt allemaal. 
Bart 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

Overheulestraat 268 
8560 Moorsele 

 

Tel 056 50 18 83 
Email alain.libbrecht@pandora.be 



 

Straffe kost voor echte puzzelaars! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 4 5 6 7 8 10 

EVA ASET LISA ALINE HANNE AMELIE JOLIEN ANSOFIE DELPHINE MARIEELISE 

 
FIEB LIZA ANOUK IMANI ASHLEY JULINE CAMILLE EMMELINE 

 

 
FINN LUKA BOUKE IMENE AXELLE KAWTAR CELESTE JOZEFIEN 

 

 
INES LUNA BRITT ISSRA CELINE LAYARA CHELSEA MARGEAUX 

 

 
JILL NOOR DANAE JENNA CHAYMA LOUISE OUMNIYA SOUKAINA 

 

 
JOKE SARA FENNE LANYI DAGMAR MARTHE STEFFIE 

  

 
JONA SIBE FENYA LAURA DAPHNE MERIAM YASMINE 

  

 
 TINE FLEUR LOTTE HANNAH MERYEM 

   

   
FLORE NELLE HELENA MYRIAM 

   

     
HELENE ORPHEE 

   

      
THYRSA 

   

Het is de bedoeling 
dat alle namen van de 
speelsters in de juiste 
vakjes terecht komen.  
 
Met behulp van de 
namen van de 
speelsters van Bidavo 
A en enkele letters 
kunnen echte 
puzzelaars alle namen 
op de juiste plaats 
krijgen.  
 
Met de letters uit de 
cirkeltjes kan je het 
woord WEDSTRIJD 
vormen 



BIDAVO IN DE PERS 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bidavo.be/wp-content/uploads/2015/03/20150326_NB_Bart.jpg
http://www.bidavo.be/wp-content/uploads/2014/12/20141218_NB_yentl.bmp
http://www.bidavo.be/wp-content/uploads/2015/01/20150114_NB_Ine.jpg
http://www.bidavo.be/wp-content/uploads/2014/12/20141212_KW_jeugd.jpg


 
 
  

Volledige artikels terug te 
vinden op onze website: 
www.bidavo.be 

http://www.bidavo.be/wp-content/uploads/2015/03/20150327_KW_bidA.jpg
http://www.bidavo.be/wp-content/uploads/2014/11/20141128_KW.jpg
http://www.bidavo.be/wp-content/uploads/2015/02/20150206_KW_bid.jpg
http://www.bidavo.be/wp-content/uploads/2014/11/20141031_KW_U15.jpg


 

Het bestuur:  Ivan Cannaert, Alberic Wittebolle, Karien Ampe, Nathalie De Paepe, Ilse Tanghe, Francis Tanghe, Geert 
Vandewalle, Stefaan Demeyere, Geert Verheye,  Gino Martin 

 
Contact 
Bissegemse Damesvolleybal vzw  
Voorzitter: Ivan Cannaert   056 35 89 96 
Secretaris: Alberic Wittebolle  056 35 89 24 
Website:  www.bidavo.be  bidavo@gmail.com  

Opmaak Francis Tanghe 
VU : Ivan Cannaert 
KORTRIJKSEVOETWEG12 
8501BISSEGEM 

 

http://www.bidavo.be/

