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Krachtbalclub Sint-Michiels
viert vijftigste verjaardag
SINT-MICHIELS q Vrijdag was het opnieuw feest bij
Krachtbalclub Sint-Michiels. De club werd naar aanleiding van haar 50-jarig bestaan ontvangen op het
Brugse Stadhuis. Schepen van Sport Annick Lambrecht ontving de oudste krachtbalclub dan ook met
de nodige stijl in de Gotische Zaal. Ook de aanwezige
Simonne Vanparijs (91), weduwe van uitvinder Etienne Schotte, glunderde…
Krachtbalclub Sint-Michiels werd
in 1964 gesticht en werkte haar
eerste wedstrijden in 1965 af in
het huidige Boudewijn-Seapark.
De scholierenploeg sleepte meteen de eerste titel voor de club in
de wacht. Tot 1981 kon gebruik
gemaakt worden van de accommodatie van het Boudewijnpark,
maar door de uitbreiding van het
pretpark werd dat onmogelijk.
Eind 1981 werd door de Broeders
van Liefde een terrein ter beschikking gesteld in de Abdijbekestraat
te Sint-Michiels. Een oud klaslokaal in Oostende werd afgebroken
en onderdeel per onderdeel opnieuw opgebouwd op het nieuwe
terrein. Op 19 augustus 1983
werd het lokaal officieel geopend,
meteen een sein om een uitgebreid en goed gestructureerde
jeugdwerking op poten te zetten.
O ja, voor de avondtrainingen was
verlichting nodig op de terreinen.
Er werden verlichtingspalen geïnstalleerd, die er echter niet op een
legale manier gekomen waren. Bij
de buren van “het kasteeltje” werden houten verlichtingspalen die
niet gebruikt werden “geleend”.

Maar toen dit uitkwam, stelden de
krachtbalspelers voor om in ruil
voor de verlichtingspalen een geul
te graven zodat de eigenaar de
elektriciteit voor zijn buitenverlichting onder de grond kon leggen. Ongebruikte palen die nu
een nuttige bestemming hadden
in ruil voor mankracht, een eerlijk
voorstel en allebei de partijen waren gelukkig.

NIEUW BEGIN
De club kende een gouden tijd
aan de Abdijbekestraat met het
winnen van titels en bekers in alle
jeugdreeksen. Ook speelden zowel het mannen- als vrouwenteam in de hoogste afdeling. Het
ledenaantal bleef maar stijgen
waardoor de club één van de
grootste clubs van België werd.
Maar eind 2006 kreeg de club
slecht nieuws: de Broeders Van
Liefde lieten weten dat ze hun
gronden verkocht hadden en de
club er nog maximaal drie jaar
mocht blijven. Met hulp van het
Brugse Stadsbestuur, en in het
bijzonder toenmalige burgemeester Patrick Moenaert, schepen van

KBC Sint-Michiels met vooraan weduwe mevrouw Schotte, Schepen van Sport Annick Lambrecht samen met
enkele jeugdspelers, jeugdverantwoordelijke Karin Ideler en voorzitter Dirk Timmerman. (Foto Jan Vanhecke)

sport Annick Lambrecht, schepen
Boudewijn Laloo, schepen Lieve
Mus en nog vele andere personen,
werd
een
oplossing
gevonden. Er werd door het Stadsbestuur een terrein en lokaal aan-

geboden in de Xaverianenstraat.

NOG 50 JAAR
De club, gekend om haar familiale karakter, telt nu zo’n 120 leden
en heeft al heel wat titels, bekers

en persoonlijke titels (speler en
speelsters van het jaar, beloftevolle jongere en scheidsrechter van
het jaar) binnengehaald. De club
is dus gewapend voor nog minstens 50 jaar extra.(Jan Vanhecke)
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“Meer dan zomaar een
krachtbalclub”

“Jeugdspelers groeien
door naar eerste team”

“We kregen ongevraagd
veel medewerking”

“Einde van de club door
800 frank schulden”

“Onze club kent momenteel een hoogconjunctuur. Wekelijks zien we nieuwe spelertjes die zich aanmelden om kennis te
maken met onze sport. Eens je geproefd
hebt , ben je verkocht. We willen ook een
voortrekkersrol op ons nemen. We hebben
hier een hele mooie samenwerking tussen
jong en oud. We hebben een goede band
met Stad Brugge zodat we onze wedstrijden in de beste omstandigheden kunnen
spelen. Onze sportieve resultaten mogen
dan ook gezien worden.” (JV)

“Het is echt leuk om te zien hoe de spelers, die je als negenjarige de eerste spelregels uitgelegd hebt en jarenlang als
trainer en coach begeleid hebt, nu in de
fanionteams spelen. Heel wat van hen zijn
nu zelf jeugdtrainer of coach. Via allerhande initiaties blijven de jeugdspelers maar
toestromen. Gelukkig hebben we een
prachtige jeugdwerking waardoor ik nu
zelf minder moet coachen en meer kan
delegeren en vooral kan genieten van
onze jeugdspelers.” (JV)

“Het was niet evident om onze vertrouwde
stek te verlaten en te verhuizen naar deze
nieuwe locatie. Ik heb mijn schouders
gezet onder de verbouwingen en er heel
wat uren ingestoken. Gelukkig kon ik
telkens op heel wat medewerking rekenen. Dat is typisch aan onze club: iedereen gaat voor elkaar door het vuur en is
telkens bereid om voor de club te werken.
We hebben een nieuwe thuis kunnen
creëren voor onze leden en het resultaat
mag gezien worden.” (JV)

“In 1970 was het bijna voorbij. De club had
800 frank (ongeveer 20 euro) schulden en
niemand wilde dat betalen. Maar toen trok
ik mijn stoute schoenen aan en ging als
zestienjarige naar de toenmalige burgemeester van Sint-Michiels, Michel Van
Maele. Ik maakte een belofte: ik zou van
onze krachtbalclub een van de grootste
clubs van België maken. We kregen 16000
frank en ik hield woord. Ik ben intens
gelukkig als ik zie hoe ik nu mijn zonen en
kleinkinderen zie krachtballen.”(JV)

