
Historiek Slovo Volley Brugge 

Het Sint-Lodewijkscollege  werd gesticht in 1834 toen de Bisschop van Gent opdracht gaf aan 
zijn secretaris Boussen om in het gebouw van het Grootseminarie in Brugge een middelbaar 
college  in te richten. In het begin waren er 24 leerlingen , op het einde van dat jaar 89. 

Het college bleef groeien en vestigde zich in de Noordzandstraat op de plaats waar nu het 
Zilverpandcomplex is gelegen. Na de tweede wereldoorlog nam de bevolking in Brugge sterk 
toe en stelde men vast dat op deze plaats ook nog een ander school zich ging vestigen. Het 
Sint-Lodewijkscollege kampte met een dalend aantal leerlingen en ondertussen verouderde 
gebouwen. Men besliste toen om te verhuizen naar de Magdalenastraat in St-Andries.  Op 
17 maart 1970 begonnen de werkzaamheden en op 3 september van dat jaar werden reeds 
de eerste lessen in de nieuwe gebouwen gegeven.  

Er was evenwel nog geen sportcomplex.  Om de leerlingen bij minder goed weer toch te 
laten turnen werd een ballon opgericht met een oppervlakte van ongeveer 2 volleybal 
terreinen. 

In 1977 werd toen beslist om een volleybal team op te richten. De stichter Carlos Debeer , 
leraar Frans , aan het woord over de ‘ballon’: 

‘Wat ik me herinner van de ballon: hij was groot, wit, maakte veel lawaai (volgens mij werd 
er lucht in geblazen), er was binnen een sterke echo en als het buiten koud / warm was, was 
het in de ballon heel koud / warm. 

 Over de bestuursleden van toen: ‘Bestuursleden van het begin: ik denk dat ik het enige 
bestuurslid was (secretariaatswerk, geld, drank en voedsel gaan kopen en verkopen na de 
matchen om de kassa te spijzen, enz.) . Ik werd wel sterk gesteund door het college, vooral 
door de directeur, E. H. G. Buyse, materieel en financieel.’ 
 
De heren volleybalploeg bestond toen voornamelijk uit leerkrachten. Later kwamen daar ook 
leerlingen bij.  De kleuren waren groen-wit zoals de kleuren van het college.  
 

Foto van het seizoen 1978-79 
Boven: Peter Schotte, Noël 
Delrue, Carlos Debeer, Willy 
Van Houcke, Paul Appelmans, 
Kris Byltjouw, Jean Vanhevel, 
Paul Dury 
Onder: Filip Mallet, Hans 
Desoete, Wouter Lust, Jan 
Rossel, Rob Jonckheere, 
Damiaen Tanghe 



 
Foto van het seizoen 1981-82 
Boven: Ronny Geleyn, Kris Byltjouw, Filip Mallet, Willy Vanhoucke, Paul Appelmans, Noël 
Delrue, Paul Dury 
Onder: Paul Tubex, Carlos Debeer, Jean Vanhevel, Rob Jonckheere, Paul Schotte 
 

De ‘ballon’ stond op de plaats waar in 1985 een refter en bibliotheek gebouwd werd.  
Terzelfdertijd werd het sportcomplex gebouwd in 1985.  Eerst de zijzaal rechts en dan vrij 
kort nadien de hoofdzaal.  De zijzaal links werd kort nadien gebouwd.  

Vanaf het seizoen 1986-87 werd in het sportcomplex gespeeld omdat de ‘ballon’ toen 
afgebroken was. 

Men speelde er in tweede provinciale onder de naam Slovo Brugge.  

SLOVO betekent: Sint-Lodewijks Volleybal 

Doordat er ook meisjes toegelaten werden in het  college startte men in het jaar 1992 met 
een dames ploeg in competitie.  In het jaar 1993 werd een apart bestuur heren en dames 
opgericht.  

Hieronder een foto van de damesploeg meisjes seizoen 1994-95.

 

Boven: Leen Luypaert, Nancy Lefevere , Inge Landuyt, Gerda Kyndt, Agna Claes,Christine 
Deschacht, trainer Rudi Vanhevel. 

Onder: Karen Meyns, Heide-Mieke Scherpereel,Marjolein Verstraete , Rita Debusschere, 
Nancy Van De Keere,Tine De Metter. 



Wegens gebrek aan spelers en bestuursleden werd in 1994 het heren team opgedoekt en 
bleef alleen de dames ploeg over.   Het nieuwe bestuur dat toen bestond uit echtgenoten 
van spelende dames veranderde de naam in Slovo Dames Brugge. 

Voorzitter werd Guido Meyns, die tot op heden nog steeds de voorzitter is. 

Vanaf 1995 breidde men uit met 1 jeugdploeg.  Daarna kwamen verschillende jeugdploegen 
bij , voornamelijk onder impuls van jeugdverantwoordelijke Gerda Kyndt, tevens speelster 
van de eerste ploeg. 

De eerste ploeg speelde 6 seizoenen in derde provinciale. Slovo werd kampioen in het 
seizoen 1999-2000 en promoveerde naar tweede.   Speelden: Inke Bourgeois, Ann Claeys, 
Ilse Debeer, Kerlijne Dedeurwaerder, Sofie Dekeyser, Tine Deklerck, Ann De Smert, Griet 
Descheemacker, Shimana Landuyt, An Luypaert, Lies Mertsu, Karen Meyns, Evelyne 
Seynaeve, Vanessa Slabbinck, Anke Van Maldegem, Sarah Verbeke. 

Hieronder een foto van de promoverende ploeg met trainster Chantal Vande Casteele en 
coach Gerda Kyndt. 

 

In het seizoen 2003-2004 speelde men onder trainer Marnix Deman kampioen in tweede en 
was de promotie naar de hoogste provinciale reeks een feit.  Dit kon men slechts 1 seizoen 
volhouden en was de degradatie onvermijdbaar. 

Hieronder de ploeg die in het seizoen 2003-2004 in eerste provinciale speelde: Boven: Lesley 
Vermeersch, Sofie Dekeyser, Sofie Wallyn, Els Coddens, Mieke Moyaert, Griet 
Descheemacker, trainer Marnix Deman, Onder: Karen Meyns, Goedele Neyricnk, Delphine 
Maekelberg, Isabel De Zutter, Greet Meulemeester, Katrien Lytcke.

 



Vanaf 2004-2005 speelt men onafgebroken in tweede provinciale. 

Door het  groeiend aantal jeugdleden  werden het aantal jeugdploegen uitgebreid en werd 
gezocht naar voldoende plaats om te trainen en te spelen.  Dit vond met niet meer 
voldoende in het college en werd noodgedwongen gedeeltelijk uitgeweken naar de dichtst 
mogelijke vrije sportzaal: Hof Ter Straeten in Varsenare.  Vanaf het seizoen 2009-2010 werd 
gedeeltelijk in Brugge en in Varsenare getraind en gespeeld. 

Om het volleybal duidelijk in de naam te verweven werd  gekozen voor een andere naam: 
SLOVO VOLLEY BRUGGE. 

In het huidig seizoen 2013-2014 zijn volgende ploegen actief bij Slovo: 

2de provinciale, 4de provinciale, U15A (kadetten), U15B (kadetten), U13 (miniemen) en 3 
ploegen U11 (preminiemen) 

Vanaf het seizoen 1999-2000 werd een recreatieve VLM ploeg opgericht met voornamelijk 
oud speelsters van Slovo.  Later kwam er nog een tweede VLM ploeg bij.  Beide ploegen 
spelen momenteel in de tweede dames reeks van de VLM competitie. 

Hieronder foto van de eerste VLM ploeg anno 2000. 

 

Erfgoedverantwoordelijke:  Rik Verlinde 


