
  De geschiedenis van Krachtbalclub Sint‐Michiels  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRACHTBALCLUB SINT‐MICHIELS 

1965 – 2011 

 

 

 

   



  De geschiedenis van Krachtbalclub Sint‐Michiels  2 

DE GESCHIEDENIS VAN KRACHTBALCLUB ROBLAND SINT – MICHIELS  
Een werk van Lien Raes, Studente aan de Universiteit van Gent 2004‐2005 
Geschiedenis en encyclopedie van de lichamelijke opvoeding en de sport 

Prof. Jan Tolleneer 

1. Voorwoord  
De opdracht bestaan erin om een historische schets weer te geven van een sportclub die minstens 
veertig  jaar zijn bestaan kent. Dit vond  ik niet zo'n evidente opdracht. Maar  ik vloog er meteen  in. 
Een paar  straten verderop waar  ik woon  in de gemeente St.‐Michiels, viel mijn oog op een kleine 
maar  gezellige  krachtbalclub.  Ik was wel  eens benieuwd naar die  club. Af  en  toe  fiets  ik door de 
Abdijbekestraat en zie  ik vele enthousiastelingen opgaan  in het spel. Krachtbal  is niet zo gekend als 
de populaire balsporten als basketbal, voetbal,…Het is een jonge sport die de moeite waard loont om 
eens van nader bij te bekijken. Ik had het geluk dat mijn moeder een vriend, Peter Seghers heeft die 
lid  is bij KBC Robland St‐Michiels. Peter wist mij te vertellen dat de club zo oud  is als de sport zelf, 
veertig  jaar!  Ik zocht  informatie op door verschillende bronnen  te  raadplegen. Op de  site van KBC 
Robland St‐Michiels vond  ik tal van recente krantenartikels over hun prestaties, het wel & wee van 
de club,… Maar ook  in de bibliotheek zocht  ik naar  informatie over krachtbal en meer bepaald over 
de sportclub in de Abdijbekestraat.  

 

Het boek "krachtbal totaal" bracht me tot nieuwe 
inzichten.  Daarin  stond  niet  enkel  te  lezen  hoe 
het  spel  in mekaar  zit maar  ik  vond  er ook  een 
beknopte  weergave  van  de  geschiedenis  van 
krachtbal.  Ik  maakte  een  afspraak  voor  een 
interview met de stichter van krachtbal, Etienne 
Schotte. De was 83  jaar maar praatte nog steeds 
met  een  groot  enthousiasme  over  sport,  meer 
bepaald over het krachtbal! (Mr Schotte overleed 
op donderdag 3 februari 2005). Bij hem thuis was 
23  jaar  lang  het  secretariaat  voor  de  krachtbal‐
federatie gevestigd. Nu  is de Vlaamse krachtbal‐
federatie te vinden in de Lange Vesting in Brugge.  

Alle  krantenknipsels,  interviews,  foto's, 
tijdschriften,…  over  Etienne  Schotte  en  het 
krachtbal  in  het  algemeen  zijn  bij  de  federatie 
opgeborgen.  Ik  mailde  naar  Jan  Benoot,  de 
contactpersoon  voor  de  sporttak  krachtbal.  Hij  kon mij  niet  helpen.  Dus moest  ik  op  zoek  naar 
andere mogelijke  informatiebronnen. Dankzij  de  ex‐voorzitter  van  de  krachtbalclub,  Joris  Rosseel, 
kon  ik heel wat archiefmateriaal bestuderen. Hij  leidde me door de boeiende geschiedenis van KBC 
Robland St‐Michiels. Joris Rosseel was kind aan huis bij Etienne Schotte en is dan ook van 1963 al lid 
van KBC Robland St‐Michiels.    

Figuur 1"Krachtbal Totaal", het boek geschreven door de 
stichter van de sport, Etienne Schotte 



  De geschiedenis van Krachtbalclub Sint‐Michiels  3 

2. Een jonge sport  

2.1 Krachtbal, een sport in Vlaanderen geboren.  
1947 ‐ 1963 

Krachtbal  is een sport die bij vele mensen niet gekend  is. Het kende zijn ontstaan zo'n veertig  jaar 
terug.  Krachtbal  is  een  van  de  weinige,  zoniet  de  enige,  balsport  die  in  Vlaanderen  (België)  is 
ontstaan.  Het  werd  voor  het  eerst  in  het  VTI  (vrij  technisch  instituut)  en  SFX  (Sint  Fransciscus 
Xaverius instituut) in Brugge beoefend door de turnleerkracht, Etienne Schotte. Mr. Schotte gaf in het 
jaar  1947  training  aan  voetbalclub Cercle Brugge. Daar  lagen  een hele  reeks medicijnballen  in de 
rekken die praktisch nooit gebruikt werden. Mr. Schotte had al ervaring met dat soort ballen want 
voor  zijn  rugklachten  kreeg  hij  een  oefenschema  met  zo'n  soort  zware  ballen  voorgeschreven. 
Doordat hij  zeer  tevreden was van het  resultaat, probeerde hij wat uit met de medicijnballen. Op 
conditietraining liet hij zijn voetballers ermee werpen. Maar toen hij vaststelde dat het "werpen om 
te  werpen"  snel  ging  vervelen,  dokterde  hij  een  'spelletje'  uit.  Krachtbal  was  geboren!  In  1960 
experimenteerde  hij met  het  nieuwe  spel  bij  zijn  leerlingen.  Het  sloeg meteen  aan.  Krachtbal  is 
echter ontstaan uit de bekommernis om diegenen die in de populaire sporten niet aan bod komen, 
een  nieuwe  kans  te  bieden.  Niet  alle  jongeren  zijn  geboren  voetballers  of  basketters.  Na  een 
experimentele periode, die in 1960 startte, stelde hij een vast stramien van spelregels samen die het 
beoefenen  van de  krachtbalsport  in  competitieverband mogelijk maakten.  Sindsdien  is  er  jaarlijks 
een wekelijkse  competitie  die  nu  reeds  tot  de  vijf Nederlandstalige  provincies  is  uitgegroeid.  De 
eerste demonstratie werd gegeven op de tweede Kerstdag van 1962  in de sporthal van Ter Groene 
Poorte te Brugge. (Louter ter informatie; op het zelfde moment werd ook een demonstratie gegeven 
door het pas uitgevonden 'zaalvoetbal'.) En in samenwerking met het K.A.J. Verbond Brugge werd er 
in 1963 een competitie gestart. Mr. Schotte en zijn leerlingen trokken door Vlaanderen en omstreken 
om mensen  enthousiast  te maken.  Uiteraard  stond  Etienne  Schotte  er  niet  alleen  voor.  Hij  kon 
rekenen op een reeks bekwame medewerkers om een dergelijk krachtbal project te verwezenlijken. 
Dokter Gabriël Strybol, Gilbert Van Damme, Guido Goegebeur, Raf Dewulf, Marcel Vandewiel, Frans 
Dumoulin  en  Roger  Dewaele  die  de  eerste  beheerraadsleden  waren  van  wat  nu  nog  steeds  de 
beheerraad van de krachtbalfederatie genoemd wordt. 

2.2 Internationale erkenning  
1964 ‐ 1982 

In 1964 werd de krachtbalfederatie gesticht. Drie  jaar  later,  in 1967, werd die  federatie door het 
Ministerie  van  Cultuur  erkend  en werd  ze  lid  van  het  BOIC. Dit  lidmaatschap  en  deze  erkenning 
maakten het mogelijk de krachtbalsport op bredere basis  te propageren en ook op  internationaal 
vlak kon de propaganda gestart worden. In 1968 werden de eerste  internationale stappen gezet. In 
het  Mayfield  College  in  Sussex  (Engeland)  werd  met  een  demonstratieteam  een  initiatieweek 
gehouden waaraan studenten van 21 verschillende nationaliteiten deelnamen. In 1969 en 1971 nam 
een ploeg van het Mayfield College deel aan het internationaal interscholentornooi in Brugge. Er kon 
zelfs  een  complete  ploeg  Chinezen  opgesteld worden.  Intussen  is  gebleken  dat  door  dat  contact 
krachtbal ook gekend  is  in Schotland en zelfs  in Australië. Van competitie  is daar evenwel nog geen 
sprake.  Via  dhr.  Olieslagers  van  C.I.O.S.  Sittard  en  dhr.  Jan  Kloen  van  de  Stichting  Nederlandse 
schoolsport  werd  krachtbal  gepropageerd  in  Nederland.  Dat  resulteerde  in  deelname  aan  het 
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interscholentornooi  van  scholen  uit  Doetinchem,  Sittard,  Hoogvliet,  Hellevoetsluis,  Dordrecht  en 
Wychen.  Op  8  juni  1980  werd  in  Uden  de  eerste  krachtbalinterland  voor  zowel  dames‐  als 
herenploegen  ingericht.  Op  5  juli  1980  werd  in  Eindhoven  de  'Nederlandse  Krachtbalstichting' 
gesticht.  In 1982 werd met een officiële Nederlandse competitie gestart. Dat  initiatief verwaterde 
helaas en uiteindelijk bleef er in Nederland slechts één ploeg ‐ HO Hellevoetsluis ‐ over die deelnam 
aan de competitie in België (provinciale reeks Oost‐Vlaanderen). Maar het internationaal uitbouwen 
van een  typisch Vlaamse  sport als  krachtbal  is een  kwestie  van  lange duur. Er  zullen ongetwijfeld 
meerdere generaties overgaan alvorens de krachtbalsport  in een ruimere  internationale competitie 
zal kunnen betrokken worden.  

2.3 Het krachtbalspel 

 

Figuur 2 Infofolder Krachtbal 

De wedstrijd wordt betwist  tussen  twee ploegen van elk vier  spelers. Er  is een achterspeler,  twee 
vleugelspelers en een baragespeler. Elke ploeg beschikt over vier wisselspelers. De aanvallende ploeg 
start aan de  vrije worplijn  van het eigen doelgebied en probeert  in drie  (of  in  vier naargelang de 
categorie) worpen te scoren in het doelgebied van de tegenpartij. De werpwijze is niet vrij: enkel de 
nekworp  en  de  rugworp  (achterwaartse  worp)  zijn  toegelaten.  De  volgende  worp  mag  telkens 
genomen worden van op de plaats waar de bal na de vorige worp de eerste maal de grond raakt. (= 
werpplaats). Zo schuift men op in de richting van de tegenpartij. Zodra de kans zich voordoet mag de 
aanvallende ploeg scoren. De verdedigers proberen  in balbezit te komen door de bal op te vangen 
vooraleer deze de  grond  raakt.  Slagen  ze daar  in dan mogen  ze  van op die plaats  (  =werpplaats) 
aanvallen. De  andere  ploeg  stelt  zich  op  in  ruitvorm  tegenover  de werpplaats. Men  kan  dus  pas 
scoren als de bal botst in het doelgebied van de tegenpartij. Een doelpunt gescoord met een rugworp 
telt dubbel (= 2 punten). Het spel duurt 2x25 minuten.  
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3. De geschiedenis van KBC Robland  

3.1 Het prille begin 
1965 ‐ 1969 

In  de  gemeente  Sint Michiels Brugge werd Krachtbalclub  St‐Michiels  opgericht  onder  impuls  van 
Etienne Schotte. De club werd officieel op 1 juli 1965 gesticht en was meteen ook de eerste ploeg die 
zich  bij  de  aanvang  van  het  seizoen  1965‐1966  bij  de  door  Etienne  Schotte  opgerichte 
krachtbalfederatie liet aansluiten. De club kreeg dan ook het stamnummer 0001 toegewezen.  

Met steun van de gebroeders De Vooght en Michel Van Tieghem werd met de Chirojeugd van Sint‐
Michiels een ploegje gevormd. E.H. Loncke steunde deze nieuwe sporttak ten volle en werd de eerste 
proost van de vereniging. Al  spoedig kwamen er enkele  leden bij nl. Norbert Van Waelegehem en 
Etienne Haesaert samen met Walter Braem en Hongerlooot. De formatie werd steeds sterker. Nadat 
deze  jonge  kerels  een  jaar  lang  goed  hun  plan  hadden  getrokken, werd  er  samengesmolten met 
Steenbrugge  en  onder  impuls  van  vader  Devooght  werd  er  een  degelijk  bestuur  gevormd.  Het 
startschot voor Krachtbalclub Sint‐ Michiels was gegeven!  

De mannen van het eerste uur waren voorzitter Robert Devooght, ondervoorzitter André Verstraete, 
secretaris R. Claerhout, penningmeester K. Van  Iseghem en de  leden  J.  Schotte  (zoon  van Etienne 
Schotte),  Robert  Devooght  werd  later  voorzitter  en  voorzitter  van  het  sportcomité  van  West‐
Vlaanderen. Hij was in de beginperiode dé dominerende figuur in de club.  

In het stichtingsjaar, 1965, bestond er enkel een scholierenploeg. Zij sleepten meteen de titel in de 
wacht. Het volgende seizoen werd gestart met een seniorenploeg. Het gemeentebestuur van Sint‐ 
Michiels  en  vooral  de  burgemeester Michel  Van Maele,  staken  een  flink  handje  toe. Men  kreeg 
nieuwe uitrustingen en een nieuwe locatie. Het terrein werd naar het Boudewijnpark in Sint‐Michiels 

verlegd. Nu waren ze eerste club die over douches 
beschikte.  Maar  ook  in  de  winter  kon  men  de 
trainingen voortzetten in de binnenzaal. Voorzitter 
R.  Devooght  zorgde  voor  een  lichtinstallatie  in 
1967.  Het  ging  de  club  dus  voor  de  wind.  Een 
talentvolle  en  ambitieuze  ploeg  die  zelfs  tot  de 
finale  van  de  "1ste    trofee  van  Vlaanderen"  kon 
doordringen.  In  1967  werd  de  competitie 
aangevat met  3  ploegen:  seniores,  scholieren  en 
kadetten. In dat zelfde  jaar kwam een wijziging  in 
het bestuur en werd de heer W. Decat voorzitter 
terwijl  Robert  De  Vooght  secretaris  werd.  Raf 
Alloo bezorgde de ploeg extra‐sportieve steun en 
werd  tot  erevoorzitter  benoemd.  Het  seizoen 
1968‐1969 werd afgesloten met een nieuwe  titel 
voor  de  scholieren  zodat men  kan  stellen  dat  in 

die beginperiode Sint‐Michiels de beste scholierenploeg had van de hele federatie.  

 Figuur 3: 1970, Verrassende nederlaag van Cracks Club 
Brugge, Sint –Michiels Boudewijnpark. 
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In augustus van het jaar 1969 mocht de club meewerken aan de opnames van de allereerste film 
over krachtbal met als bedoeling de krachtbalsport te promoten. De opnames vonden plaats in het 
domein Ter Groene Poorte (St‐Michiels) en namen drie dagen in beslag. Er werd uiteindelijk een film 
afgeleverd van 35 minuten. Niet zonder succes want de film werd niet alleen in verschillende 
Belgische provincies gedraaid maar ook in Nederland, Engeland, Amerika en Duitsland.   

1970 – 1974 

In 1970 werden 14 krachtbalspelers onderzocht in het labo van Dr. Van Den Bossche, toen medisch 
adviseur bij BLOSO, en de resultaten (zie figuur onder) werden vergeleken met deze van topatleten 
uit  andere  disciplines.  Eén  van  die  krachtbalspelers  was  Joris  Rosseel  van  de  Krachtbalclub  St.‐
Michiels.  In dat onderzoek  is sterk naar voor gekomen dat de spierkracht bij krachtbalspelers sterk 
ontwikkeld is. De isometrische kracht van 7 spiergroepen werd gemeten, nl. de armbuigers en arm ‐, 
rug  ‐ en beenstrekkers. Opmerkelijk was dat de hockeyspelers onderzocht werden na een periode 
van intense powertraining en op dit domein van alle groepen Olympische atleten de beste resultaten 
hadden.  Terwijl  de  krachtbalspelers maximum  vier  uur  per week  trainden.  Volgens  Dr.  Van  Den 
Bossche zouden veel sportbeoefenaars er baat bij hebben om tijdens de winterperiode wat krachtbal 
te  doen  als  conditietraining. Het  is met  andere woorden  een  complementair  sport  die  handig  te  
gebruiken is bij andere sportdisciplines.   

 

Figuur 4: Grafische voorstelling,1970, overzicht van de uitslagen van de atleet op de spiro‐ergometrische test, de 
krachttest, het bloedonderzoek en het radiografisch onderzoek,Brussel. 
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Na  vijf  jaar  kende 
de  krachtbalclub  in 
1970 minder goede 
tijden. De club telde 
nog  maar  weinig 
leden  meer.  Er 
waren  te  weinig 
financiële middelen 
om  de  vervoers‐
kosten  te  betalen. 
De  spelers  dienden 
dus  nood‐
gedwongen  voor 
hun  eigen  vervoer 
in  te  staan.  Deze 
heuse  inspanningen 
waren  er  voor  vele 
leden teveel aan en 
sommigen  haakten 
af. Het bestuur met 
als  voorzitter  Willy 
Decat  voelde  zich 
genoodzaakt  er het 
bijltje  bij  neer  te 
leggen.  

 

Figuur 5: Roger 
Demarest, 1970, Vijf 
jaar krachtbal te Sint‐
Michiels, Het Brugsch 
Handelsblad 

 

Maar  sommige 
leden  konden  zich 
daar  niet  mee 
verzoenen.  Joris 
Rosseel,  de  toe‐
komstige voorzitter, 
stelde  alles  in  het 
werk om de club uit 
de  financiële  pro‐ 

blemen te helpen. Hij klopte aan bij toenmalig Burgemeester, Mr. Van Maele. Een goeie zet zo bleek 
want  de  Brugemeester  schonk  de  club  16  000  Bef  uit  de  gemeentekas.  Mr  Rosseel  beloofde 
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Burgemeerster Van Maele van Krachtbalclub Sint Michiels de grootste club van België maken,  iets 
waar hij na enkele jaren toch bijna in slaagde.  

In  1971  kreeg  de  club  er  een  nieuwe  sponsor  bij,  café  "Het  Vijverhof". Onder  aanwezigheid  van 
Schepen  Govaerts  en  de  heer  E.  Schotte  kregen  de  spelers  van  deze  sponsor  een  nieuwe 
speeluitrusting. De club ging in het seizoen 1971‐1972 opnieuw van start.  

In 1972 werd voor het eerst het interscholentornooi voor krachtbal georganiseerd, de ideale manier 
om  de  sport  naar  de  scholen  toe  te  profileren. De  scholieren  van  KBC  Sint‐Michiels  (de meesten 
zaten samen in het VTI Brugge) namen deel aan dit interscholentornooi.  

Willy  Decat  bleef  ondertussen  voorzitter  van  KBC  Sint‐Michiles  en  hij  zorgde  voor  een  nieuwe 
sponsor, TEMALEX, een firma die hij zelf had opgericht. De firma schonk de krachtbalclub een nieuwe 
uitrusting.  Er  werd  voor  de  eerste  keer  een  souper  gegeven  voor  de  leden  in  het  café,  "Het 
Vijverhof". En ook de worstenkaarting in café "De Tijger" moest extra geld in het laatje brengen.  

In  1973 maakte  de  club  van  het  tussenseizoen  gebruik  om  voor  de  eerste  keer  een  tornooi  te 
organiseren op hun terreinen in het Boudewijnpark te Sint‐Michiels. Er werden 8 ploegen gevonden 
die bereid waren om deel te nemen aan het tornooi voor 'de beker van Brugge'. Sint Michiels kwam 
er als de winnaar uit. Het was dan ook meteen de eerste uitgave van de officiële Beker van Brugge.  

 

Figuur 6: Beker van Brugge 1973 
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In het jaar 1974 klom de club steeds hogerop, zowel op het Interscholentornooi als op Vlaams niveau 
(Beker van Vlaanderen) stootten ze door tot in de finale.  

1975 ‐ 1978 

Vanaf het seizoen '75‐'76 bezat Sint Michiels een nieuwe scholierenploeg. In datzelfde jaar begroette 
KBC Sint‐ Michiels ook zijn nieuwe sponsor, Peugot Geneyn Sint Michiels. De sponsor was jarenlang 
de fietsenmaker in de gemeente. Ook dit jaar stond er een souper op het programma. Deze maal in 
café "D'Hoeve".  

 

Figuur 7: 1975‐1976, als nieuwe sponsor begroeten we Peugeot Geneyn, St.Michiels 

Plastiek Van De Abele werd de nieuwe sponsor voor de scholieren in 1976‐1977 en in Café "De 
Zwaan" te Steenbrugge vonden de supporters hun nieuwe thuis. In 1976 werd er ook voor het eerst 
een 'kippen'kaarting gehouden als financiële actie voor de club. Deze jaarlijkse kaarting is tot op 
heden een groot succes en de belangrijkste bron van inkomsten voor de club! 
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3.2 Een nieuwe locatie  
In datzelfde jaar, 1976, werd Filip Brinckman lid van de club en dit zou een nieuwe belangrijke 
wending geven aan de club. Hij was klusjesman bij de Broeders Van Liefde die toen een groot 
domein te St‐Michiels bezaten. Via diezelfde Mr. Brinckman werd enkele jaren later voor een nieuw 
terrein gezorgd op het domein van de broeders te Sint Michiels in de Abdijbekestraat waar de club 
nog steeds zijn vaste locatie heeft.  

 

Figuur 8 : 1976, Filip Brinckman, St.‐Michiels Brugge 

De finales voor de beker van Brugge 1977, georganiseerd door de krachtbalfederatie in 
samenwerking met de Brugse Sportraad, werden betwist op vrijdag 11 november in Ter Groene 
Poorte. Er was een behoorlijke belangstelling vanwege de Brugse ploegen. Mr. Van Parijs, de 
secretaris van de Brugse Sportraad vertegenwoordigde deze raad en overhandigde de bekers en 
medailles. Voor de krachtbalfederatie was Mr De loof van de beheerraad als afgevaardigde aanwezig.  

In die periode werd er voor de eerste maal een Sinterklaasfeestje georganiseerd. Dit ging door in het 
nieuwe lokaal,café "De Zwaan". De nevenactiviteiten in een vereniging werden steeds belangrijker. 
Dit is in feite ook een fenomeen van de laatste jaren. Jongeren hadden vroeger niet veel keuze. Men 
engageerde zich voor een sportclub en sommigen gingen naar de jeugdbeweging. De jeugd van nu 
moet keuzes maken vanwege het overaanbod aan mogelijke vrijetijdsbestedingen. Wanneer de 
jongeren zowel hun favoriete sport als hun sociale activiteiten kunnen vinden in hun sportvereniging 
zullen ze sneller geneigd zijn om er zich 100% voor in te zetten.  
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Figuur 9: F.V., 1977, KBC St.‐Michiels wint Brugs kampioenschap zowel met scholieren als met seniores!, Het Brugsch 
Handelsblad p.11 
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1979 

Krachtbalclub Sint Michiels mocht in het seizoen '79‐'80 een nieuwe sponsor verwelkomen. Mr. 
Landuyt, eigenaar en directeur van het bedrijf Robland (Houtbewerkingsmachines) had de ploeg 
nieuwe uitrustingen geschonken. Ondertussen is deze firma, die houtbewerkingsmachines 
produceert, reeds 25 jaar trouwe hoofdsponsor van Krachtbalclub Sint‐Michiels en de club is 
momenteel zelfs beter bekend als KBC 'Robland'. In dat jaar, 1979, werd ook voor het eerst een 
kerstfeestje gegeven in het clublokaal.  

 

Figuur 10: 1979, Ploegfoto KBC Robland Sint‐Michiels met nieuwe uitrusting. Rechtstaand onder andere: Ignace Bonte, 
Patrick Haesaert, Etienne Haesaert, Walter Braem, Danny Cool, Joris Rosseel. Gehurkt onder andere Ronny Sinnaeve, 
Filip Brinckman en Dirk Haesaert 

Sedert 1980 wordt ieder jaar (zowel voor dames als voor heren) een interlandwedstrijd tegen 
Nederland georganiseerd. Hierin komen juniorenteams en seniorenteams afzonderlijk tegen elkaar 
uit.  

1980 

Het vijftienjarig bestaan van de club werd op 17 mei 1980 met een receptie gevierd. Voorzitter Joris 
Rosseel mocht er schepen Devolder, algemeen secretaris Etienne Schotte, sponsor R.Landuyt en 
afgevaardigden van comités verwelkomen. In zijn toespraak was de voorzitter fier over de bereikte 
resultaten. Er werden twee tweede plaatsen en twee derde plaatsen behaald in competitie. Twee 
maal ook was KBC St.‐Michiels finalist in de Beker van België. Meest in het oog springend is evenwel 
dat KBC St.‐Michiels vrijwel nooit uit de eerste afdeling is weggeweest.  
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Figuur 11 Krantenartikel: 1980, Klub nummer 1 Sint‐Michiels bezint zich over vijftien jaar werking, Het Brugsch 
Handelsblad,p.10 
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1982 ‐ 1985 

Op tweede kerstdag van het jaar 1982 werd in Ter Groene Poorte, bij gelegenheid van de twintigste 
verjaardag van de eerste krachtbaldemonstratie, een tornooi georganiseerd voor de oud‐gloriën (35‐
plussers). Na afloop mocht Etienne Schotte de prijzen overhandigen. Eerst en vooral werd een 
speciale prijs toegekend aan de oudste spelers van het tornooi. Tenslotte ontving iedere 
deelnemende speler een foto gekleefd op een herinneringsdiploma. De secretaris E. Schotte 
bedankte alle medewerkers en beloofde voor de aanstaande competitie een 35‐plussersreeks in te 
schakelen.   

Vanaf 1981‐1982 werden er steeds meer nevenactiviteiten georganiseerd binnen de club. Zo deden 
ze onder andere mee aan een 24 urenloop in Veldegem . De club stond langs het parcours met een 
tent met muziek, soep,… In die tijd was dat nog niet zo gebruikelijk als nu. Men wilde daarmee 
krachtbal en de club een gezellige sociale uitstraling geven en de sfeer in de ploeg bevorderen.  

Tot 1980 kon men gebruik maken van de instellingen van het Boudewijnpark. Door de uitbreiding van 
het pretpark kreeg de krachtbalclub met steeds weerkerende problemen te kampen. Er werd dan 
ook uitgekeken om een eigen sportterrein met daarbijhorende accommodaties in te richten. Zoals 
reeds eerder vermeld kreeg de club van de Broeders van Liefde de toestemming om op de gronden 
van het St.‐Tarcisiusinstituut terreinen aan te leggen en er een eigen clublokaal te bouwen. De 
V.Z.W. De broeders van Liefde stelde officieel op 26 november 1981 een terrein met een grootte van 
95 op 40 m in de Abdijbekestraat ter beschikking van de V.Z.W. Krachtbalclub St. Michiels als oefen‐ 
en speelterrein. Dit was volledig kosteloos.  
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Figuur 12: Gebruiksovereenkomst, 1981, gebruik terrein van de v.z.w. De broeders van Liefde door de KBC Robland, 
Brugge 
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Figuur 13: Artikel in het boekje van de federatie 

Men vloog er meteen met man en macht in. Gelukkig waren er veel 'stielmannen' in de club die zich 
belangeloos voor de vereniging wilden inzetten. Er werd niet minder dan 3200 uren gewerkt. In 
Oostende vonden ze een oud klaslokaal van het Rijksonderwijs die bij het Ministerie voor een 
aanvaardbare prijs werd verkocht. In september 1982 braken de leden van de krachtbalclub het 
gebouw af in Oostende, vervoerden het zelf met personenwagens en bouwden het opnieuw op de 
terreinen van de Broeders op.  
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Het tweede weekend van oktober 1982 werden de afbraakwerken voltooid in Oostende en op 23 
oktober 1982 hebben ze met enkele leden alle materiaal getransporteerd. Vanaf 15 november werd 
er ieder weekend hard verder gewerkt aan de herstelling van het houtwerk, om het dak volledig 
waterdicht te maken, de binneninrichting, schilderwerk,… Het zelf opgerichte lokaal is 21 op 6 meter 
groot, met naast kleedkamers, sanitaire installatie en verwarming, ook nog ruimte voor een 

vergaderzaal en 
een cafetaria. Na 
maandenlange 
inzet kon men op 
19 augustus 1983 
overgaan tot de 
officiële opening 
van de nieuwe 
terreinen en het 
paviljoen. Dit 
gebeurde met 
een receptie 
waarop naast 
schepen De 
Volder, raadslid 
mevr. Dhondt‐
Mus ook de 
kersverse 
Reieprinses 
aanwezig was. De 
nieuwe terreinen 
betekenden voor 
KBC Robland ook 
de start van een 
uitgebreide 
jeugdwerking. Er 
kwamen pupillen, 
minimien en 
kadetten. De 
kinderen waren 
bijna allen 
kinderen van 
bestuursleden en 
spelers. Er 
werden in de 
beginfase een 24‐

tal kinderen 
ingeschreven. 

Vooral de familie Haesaert en de familie Rosseel waren sterk vertegenwoordigd. Er kon ook een 
sponsor op de kop getikt worden voor de jeugd, nl. Plakwerken Patrick Roose.  

Figuur 14: 1982, Samen bouwen aan het lokaal.
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In dat jaar verscheen er in het Brugsch Handelsblad een mooi artikel over de club met stamnummer 
één : 

 

Figuur 15: R.V., 1983, krachtbalclub Robland Sint‐Michiels het nummer één van de federatie, Het Brugsch 
Handelsblad,p.11 
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Figuur 16: uitnodiging opening lokaal 

Omdat de club nu een eigen lokaal en bar had, moest ze uiteraard afscheid nemen van café "De 
Zwaan. Om de club te bedanken voor de jarenlange trouwe komst kreeg Robland St.‐Michiels op 4 
maart 1984 een krachtbal cadeau van de uitbaatster, Mevr G. Matthys. Het ging echter niet om een 
gewone bal… De evolutie van de krachtbal heeft tot andere manier van spelen geleid. Het was de 
firma Sporta Dewaele uit Zele die ervoor zorgde dat men van bij de start krachtballen met officiële 
afmetingen in gebruik kon nemen. De gewone medicijnballen waren immers te klein en te hard. In 
het prille begin van de sport moest men een grote kracht uitoefenen om de bal in het kamp van de 
tegenstander te krijgen. Met veel rugkwetsuren tot gevolg indien men niet voldoende de rugspieren 
trainde.  

 

Figuur 17: uitnodigingskaart jeugdspelers 

Later kwamen de lederen ballen op de markt. Voor de senioren wogen ze 5 kg. Maar als het regende 
en de terreinen er zompig bij lagen, konden die ballen tot 7 kg wegen na de match. Die minder 
kwalitatief goede ballen absorbeerden zeer veel water en daar moest dus een oplossing voor gezocht 
worden. Een nieuwe eerder zeldzame, dus ook dure soort ballen zorgde voor evolutie op dat vlak. De 
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nieuwe ballen werden met rendierhaar opgevuld. Het was juist zo'n speciale bal die Mevr. Matthys 
aan de club overhandigde! Toen hadden de krachtballen nog geen plastieklaag zoals nu. De omvang 
van de bal werd trouwens zo vastgesteld dat deze bij het vangen een gecapitonneerde oppervlakte 
vormt die de kans op kwetsuren uitsluit.   

In 1995 werd er beslist om het gewicht van een krachtbal voor senioren van 5kg terug te brengen tot 
4 kg. Hiervoor werden verschillende redenen aangehaald. Men wou vooral vermijden dat de 
jongeren door de overgang van scholier naar senior (van 3kg naar 5kg op 18‐jarige leeftijd) afhaakten 
wegens rugklachten maar ook een evolutie in het spel was de bedoeling van deze ingrijpende 
beslissing. Vroeger was krachtbal vooral op kracht gebaseerd, wat ook de naam van de sport 
verklaard. Sinds de bak 4 kg weegt in plaats van 5kg (voor de heren) is snelheid en lenigheid een 
extra troef in het spel. Aangezien het wedstrijdtempo toenam, is de sport fysiek ook zwaarder 
geworden en biedt het nog meer spektakel. Om maar even te vergelijken : vroeger gooide een 
topspeler ongeveer 18 m ver, nu kan een goeie gemiddelde speler dit resultaat neerzetten. 
Momenteel staat het absolute officiële record op naam van Jan Benoot, die op 19 augustus 1983, bij 
de opening van de nieuwe terreinen van KBC Robland, een bal van 5kg(!) 25.20 m ver gooide (zie 
krantenartikel verder). Niemand deed het hem ooit nog na en hij staat met deze prestatie ook 
vermeld in het Guiness book of Records.  

Voor de avondtrainingen op woensdagavond was verlichting nodig op de terreinen. In september 
1983 werden er verlichtingspalen geïnstalleerd. Deze palen zijn er echter niet op een legale manier 
gekomen. Naast het domein van de Broeders is er een kasteel met een groot bos omheen. Daar 
stonden er grote, houten verlichtingspalen die niet gebruikt werden. De leden van Robland hebben 
er handig gebruik van gemaakt die palen daar te verwijderen en op hun terrein te plaatsen. Het was 
natuurlijk niet ondenkbaar dat de eigenaar daar achter zou komen en toen hij zijn palen terug eiste, 
deed de voorzitter een slim voorstel. De krachtbalspelers stelden 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 er gelukkig mee.  
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Op 26 mei 1984 had KBC Robland de eer om de nationale eindronde voor de jeugdploegen, de 
finales van de beker van België (in derde nationale en in eerste nationale), de trofee van Vlaanderen 
voor de dames en het 35‐plussers‐tornooi te organiseren. Dit alles ter gelegenheid van het 
twintigjarig bestaan van de federatie.  

Er werd een grote publieke belangstelling verwacht aangezien er acht ploegen per provincie aan 
deelnamen. Alle leden werkten zich in uit de naad om er een prachtige dag van te maken. Er werd 
gezorgd voor extra douches, een luchtbal van de sponsors die opsteeg vanop hete terrein, eet ‐ en 
dranktenten, vlaggen van de verschillende deelnemende provincies, nadar‐afsluiting om het spel vlot 
te laten verlopen (het werd later ook verplicht bij de nationale competitie het terrein op 4 m buiten 
het veld afgebakend met een balvaste afsluiting !)…  

Er was die dag ook een televisieploeg van de BRT aanwezig. Om krachtbal bij het grote publiek te 
krijgen is televisie een handig medium. Er werd een reportage gemaakt over de finale van de Beker 
van België die werd uitgezonden op 27 mei in het toen nog enige nationale sportprogramma 
"Sportweekend". Deze dag betekende uiteraard een flinke duit in het zakje voor KBC Robland en een 
opsteker voor de club.  

De club beleefde toen zijn grootste periode uit de clubgeschiedenis en telde toen een 150‐tal leden.  

In 1985 werd Dirk Haesaert door spelers en bestuur van KBC Robland en in aanwezigheid van Etienne 
Schotte gehuldigd voor zijn zeventien jaar trouwe lidmaatschap van de krachtbalclub. Hij werd 
daarmee het eerste erelid van de club. Op deze topmanifestatie pakte Beitem de beker van België in 
een spannende finale tegen Buggenhout en gooide Jan Benoot een absoluut wereldrecord... In de 
bekerfinale voor lagere afdelingen won Ramskapelle het van Loppem na verlengingen. 

 

Figuur 18: 1984, Beitem bekerwinnaar, Benoot recordhouder, Het Brugsch Handelsblad 

Het krantenartikel begint met "Dank zij de perfecte organisatie van eerste klasseclub St.Michiels zijn 
de bekerfinales zaterdag tot een hoogtepunt in het twintigjarig bestaan van de federatie uitgegroeid" 
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Figuur 19: De Robland‐delegatie op 
het 35+ tornooi  

Op de terreinen van KBC 
Robland St.‐ Michiels werd op 
23 juni 1985 de 
interlandwedstrijden België‐
Nederland georganiseerd. Er 
was zowel een 
herenwedstrijd als een match 
voor dames. Het werd een 
tweevoudige zege voor België 
want zowel de heren als de 
dames bleven baas over onze 
noorderburen.  

 

Figuur 20: 1985, dubbele interland 
te Sint‐Michiels, Het Brugsch 
Handelsblad 
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1985 ‐ 1995 

In die periode is men in de Abdijbekestraat met een damesploeg gestart. De eerste officiële 
dameswedstrijd ging door op 29 juni 1985 in St.‐Michiels. Ook bij de jeugd mochten er meisjes 
meedoen. Meisjes en jongens mogen samen spelen tot en met de leeftijd van pupil ( 12 jaar). 

 

In het jaar 1986 draaide de jeugdwerking van de club op volle toeren en hadden de club in elke 
jeugdreeks minstens één ploeg ingeschreven, zowel bij de jongens als de meisjes. Het loonde dan 
ook de moeite om ook naast het veld de kinderen op een leuke manier te boeien. Daarom werd 
beslist om op 4 januari 1986 voor de eerste maal een playbackshow te organiseren met een 
'professionele jury'.  

Van 15 tot en met 23 maart 1986 werd door het B.O.I.C in samenwerking met de Internationale 
Jaarbeurs van Brussel het zesde Sportsalon georganiseerd. Voor de zesde maal was ook de 
krachtbalfederatie vertegenwoordigd. De krachtbalfederatie mocht ook twee demonstraties 
verzorgen. Eerst zorgden de damesploegen van Buggenhout en Beitem voor spektakel, en de tweede 
keer waren de heren van Male en St.‐Michiels aan de beurt. Het sportsalon is voor elke 
sportfederatie een gelegenheid om nieuwe mensen te bereiken en met hun sport naar buiten te 
treden. Ook de krachtbalfederatie maakt ervan gebruik.  

In 1986 kwam de toenmalige voorzitter van KBC Robland, Joris Rosseel, op het idee een film over de 
spelregels van krachtbal te maken. Er was toen een speler van Robland, Van Mechelen Robert , die 
zich een professionele " VHS " camcamcorder had aangeschaft . Het was al altijd Rosseel zijn droom 
om na de eerste filmopname van 1969 zelf een film op 32mm band te maken. Bedoeling was om 
spelenderwijs het krachtbalspel en de reglementen aan te leren. Na een lange voorbereiding is hij 
dan gestart met de jeugdspelers (scholieren) van KBC Robland om deze film te draaien. De film werd 
door velen gewaardeerd en zelfs door vele clubs aangekocht en gespeeld. Ook bij het opleiden van 
de jeugd van Robland zelf was dit interessant didactisch materiaal. De film "spelenderwijs krachtbal" 
werd opgezonden naar de federatie en werd op vele gelegenheden gespeeld (ondertussen is dit 
overgedaan door een club uit Buggenhout in de Engelse taal en deze video is momenteel op 
internationale toer).  

In mei 1988 ging een uitzonderlijk origineel tornooi door op de pleinen van de Abdijbekestraat, 
namelijk een "familietornooi". In KBC Robland waren enkele families met veel spelers en/of 
speelsters vertegenwoordigd, nl. de familie Rosseel, Haesaert, Maene en Dierickx. Ze namen het op 
tegen elkaar in een gezellig tornooi en 's avonds stond er een kaas‐ en wijnavond op het programma.  
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Figuur 21: De kampioenen bij de scholieren jongens vieren 
feest 

Ondertussen deden de scholieren van Robland 
het uitstekend. In 1987‐1988 werden de 
scholieren West‐Vlaams kampioen. En op 29 mei 
1988 wonnen ze de nationale titel. Niet enkel de 
scholieren maar ook de miniemen jongens 
werden dat jaar Algemeen Belgisch kampioen. 
Maar om de ploegen goed te kunnen laten 
evolueren, is er geld nodig. De werkingskosten 
komen dan ook nu op jaarbasis neer op enkele 
duizenden euro's. Met dat bedrag betaalt men de 
aansluitingskosten van de leden bij de federatie, 
de verzekeringen, verplaatsingskosten, de 
scheidsrechter, trainer, verfrissing, 
terreinmateriaal,…De sponsor steekt een handje 
toe voor de uitrusting van de spelers. En af en toe 
gaan er financiële acties door waarbij op de 
belangeloze inzet van de leden wordt gerekend.  

Zoals in 1992, toen deden veel leden van Robland 
mee aan de Gouden Boomstoet in Brugge. Dit 
bracht de club 7000 à 8000 BEF op. En van 1993 

Figuur 22: Off.berichten 8/9‐1988 
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tot en met 1997 verzorgde Robland de bar op het interscholentornooi, wat ook een belangrijke bron 
van inkomsten is geweest voor de club. Nu komt er op de eerste plaats geld binnen door een 
goeddraaiende cafetaria. De laatste jaren wordt er ook telkens een fuif georganiseerd. Maar ook 
activiteiten om de groepssfeer te bevorderen zoals een daguitstap, souper, eindejaarsfeestje, een 
weekendje Centerparcs, …zijn populair.  

KBC Robland heeft nog nooit lidgeld gevraagd aan zijn leden en men zal dit ook zo lang mogelijk 
proberen zo te houden. Om dit te kunnen volhouden verlangt de club van zijn leden wat engagement 
en inzet om de bijkomende activiteiten te helpen organiseren zodat daaruit genoeg inkomsten 
kunnen gehaald worden om de club draaiende te houden.  

 

 

 

 

   

Figuur 23: Jan Vanhecke werd als eerste Roblander 
scheidsrechter van het jaar (off. Berichten 9/10‐1998 
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Figuur 24: Officiële berichten, 7/8 1989 

 

Figuur 25: off. berichten, 5/6 1991 
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3.2 Een nieuwe generatie 
Ondertussen bezet een nieuwe generatie de club en de huidige voorzitter is Bart Rosseel, inderdaad, 
de  zoon  van…  De  club  heeft 
een  verjongingskuur  onder‐
gaan en zich aangepast aan de 
tijd maar  de  sfeer  binnen  de 
club is nog steeds die gezellige 
familiale  sfeer  waar  iedereen 
een  hechte  groep  vormt. 
Jarenlang  werden  de  thuis‐
wedstrijden  van  KBC  Robland 
op  zondagmorgen  gespeeld 
maar  door  die  verjonging 

binnen  de  club  (op  zondag‐
morgen  spelen  kan  dan  soms 
pijnlijk zijn) is dit sedert een 5‐
tal jaar verlegd naar de zaterdagavond.  

 

 

Figuur  27:  Op  2  april  2001  overleed  Dany  Cool, 
sterkhouder van Robland Sint‐Michiels. Off. Berichten 
3/6‐2001. 

   

Figuur 26: 2001: Het damesteam van Robland wint voor het eerst de bekerfinale in 
Mechelen 
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3.3 De toekomst van het krachtbal    
Krachtbal blijft in! Ook in 2004 blijft KBC Robland in de kijker. "Sint Michiels schrijft geschiedenis" 
luidden krantenkoppen op 22 april (zie onder). De damesploeg van Robland wonnen voor het eerst 
sinds het bestaan van de club de kampioenstitel in eerste nationale. Dit weerspiegelt de opmars 
waarmee de oudste krachtbalclub van 't land bezig is. Na een afwezigheid uit eerste klasse van 8 jaar 
is de nieuwe generatie erin geslaagd om de succestocht van de vroegere generaties verder te zetten. 
Ondertussen spelen de heren reeds hun derde opeenvolgende seizoen in de hoogste afdeling. Maar 
vooral het dameskrachtbal scheert in Robland hoge toppen... 

 

Figuur 28: Jan Vanhecke, 22 april 2004, Sint‐Michiels schrijft geschiedenis, Het Volk 

Op 28 mei van datzelfde jaar, 2004, werd Nathalie Lievens van de krachtbalclub in Sint Michiels 
verkozen tot beste speelster van het jaar. Ook in het huidige seizoen 2004‐2005 zijn de dames van 
KBC Robland Sint‐Michiels de absolute top. De heren van KBC Robland spelen ondertussen hun derde 
seizoen op rij (na een afwezigheid van 8 jaar) terug in de hoogste nationale afdeling en proberen 
zich daar te handhaven.  
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Figuur 29: Jan Vanhecke, 28 mei 2004,Beste speelster van het jaar, Het Brugsch Handelsblad 

Krachtbal is altijd een ploegsport geweest en dat zal het ook altijd blijven. Niet alleen op het veld, 
maar ook naast het veld. De club uit Sint‐Michiels belichaamt perfect de familiale sfeer en Teamspirit 
die de krachtbalsport uitstraalt. Met krachtbalsport is nog geen geld gemoeid en daardoor blijft 
krachtbal wat het in de eerste plaats moet zijn : "een prachtsport"! 
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Figuur 30: Juli 2004: Megafestatie voor de leden van Sint‐Michiels 
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Op 14 mei 2004 werd in de Gotische zaal van het stadhuis van Brugge Etienne Schotte gehuldigd 
n.a.v. 40 jaar federatiewerking (1964‐2004). Ook de tien langst aangesloten leden kregen een 
aandenken. Het werd een erg mooie viering met toespraken van Eric Snauwaert,de algemeen 
voorzitter en Schepen van Sport Eric Cardon.  

Mr. Snauwaert haalde in zijn toespraak het belang van de jeugdwerking aan voor het uitbouwen een 
krachtbal in de toekomst. Het meer dan overvloedig sportaanbod maakt de keuze voor de jongeren 
niet gemakkelijker. Krachtbal geniet niet de populariteit van de zogenaamde TV‐sporten en heeft ook 
geen vedetten zoals Kim Clijsters of Justine Henin in zijn rangen om zijn ledenaantal fenomenaal de 
hoogte in te jagen zoals van de tennisbond. 

Maar de krachtbalfederatie kan tevreden zijn. Op de interscholentornooien van de laatste jaren 
stelde men een gevoelige toename van de allerjongsten vast en het aantal leden van de ongeveer 60 
clubs in Vlaanderen is steeds in stijgende lijn gegaan.  

De toekomst van de krachtbalsport ligt in handen van de jeugd en de sportclubverantwoordelijken. 
In een Olympisch jaar zoals 2004 viert de commercie en sponsering hoogtij, de krachtbalfederatie 
hoopt dat in de toekomst ook de kleine sporten de nodige aandacht en publiciteit zullen krijgen. 

De raad van bestuur, de diverse comités en alle clubverantwoordelijken die de krachtbalsport een 
warm hart toedragen zullen het levenswerk van Etienne Schotte ongetwijfeld de komende decennia 
verder zetten. 

 

Figuur 31: Het damesteam van Robland ontvangt de beker van Brugge uit handen van de Brugse schepen van sport 
Annick Lambrecht 
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4. Aanvulling (J.V.) 
2004‐2011 

Intussen is Robland Sint‐Michiels uitgegroeid tot een van de grotere clubs. Heel wat leden zetelen 
ook in één of ander comité, wat de betrokkenheid met de krachtbalsport ten goede komt.  
Sportief beleeft men ook heel mooie tijden. In het seizoen 2004‐2005 winnen de dames de beker van 
België en worden algemeen kampioen! Daarnaast werd Nathalie Lievens opnieuw verkozen tot 
speelster van het jaar. Ook winnen de pupillen voor het eerst in de Roblandgeschiedenis de beker 
van België. 

 

Figuur 32: 2005: Robland Sint‐Michiels is kampioen na het winnen van de finale play‐offs 

 

Figuur 33: Megafestatie 2005 



 

Figuur 34:
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Het seizoen 2005‐2006 wordt een heus boerenjaar. De heren winnen de beker van België, net als de 
dames. Ook de kadetten jongens winnen de beker.  
In het seizoen 2006‐2007 winnen de miniemen meisjes de dubbel, en zijn de miniemen jongens 
reekswinnaar.  
Meest opmerkelijke prestatie in het seizoen 2007‐2008 is het behalen van de titel in de hoogste 
afdeling. Voor Sint‐Michiels is dit een primeur. En ze doen nog beter. Na een spannende finale tegen 
Male behalen ze ook de beker: zo is de eerste dubbel in de clubgeschiedenis een feit! 
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Figuur 36: Robland wint de beker, Het Nieuwsblad, 29 mei 2008 

 

Figuur 37: De Roblanders met de nieuwe uitrusting 
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Figuur 38: Robland kampioen na winst in de play‐offs, Het Nieuwsblad, mei 2008 

 
In het seizoen 2008‐2009 winnen de heren de competitie, maar verliezen de beslissende finale van 
de play‐offs tegen Jabbeke.  

 

Figuur 39: mei 2009: Robland verliest finale play‐offs tegen Jabbeke, die voor het eerst kampioen wordt. 
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Het team van de tweede reserven spelen, net als de dames derde afdeling, kampioen. Intussen 
blijven ook de jeugdploegen het ook heel goed doen met enkele titels als resultaat. 
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2009‐2011: een nieuw begin. 

Eind 2006 krijgt de club heel slecht nieuws: de eigenaars van de terreinen, de Broeders van Liefde, 
lieten weten dat de gronden verkocht werden. Zo diende de club op zoek te gaan naar een nieuw 
onderkomen. Er werd wel overeengekomen om nog drie jaar uitstel te krijgen.  

 

 



  De geschiedenis van Krachtbalclub Sint‐Michiels  39 



  De geschiedenis van Krachtbalclub Sint‐Michiels  40 

 

 

Figuur 40: 2010: de allerlaatste wedstrijdfoto op de oude terreinen... 
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Figuur 41 Vertrekken met spijt in het hart, Het Nieuwsblad 
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Afbraak van het oude clublokaal. 

 

Intussen zochten de leden koortsachtig naar een oplossing. Ze gingen bij het stadsbestuur 
aankloppen en dat loonde. Via de burgemeester Patrick Moenaert, schepen van sport Annick 
Lambrecht, schepen Boudewijn Laloo, schepen Lieve Mus en nog vele andere personen, werd een 
oplossing gezocht. Hierbij bleek de stad de reddende engel. Stad Brugge kocht een stuk grond aan op 
de terreinen van de broeders Xaverianen. Zo zou een groene zone gecreëerd worden met een veilig 
fiets‐ en voetpad die de verbinding tussen het Brugse station en de KHBO zou bewerkstelligen. 

Stad Brugge nam de financiële kosten voor aanleg en onderhoud van de terreinen op zich. Ook kreeg 
de club een subsidie, waarbij de leden het oude gebouw konden verbouwen. Secretaris Frederik 
Tamsin was de drijvende kracht achter de verbouwingen. Elk moment van zijn vrije tijd spendeerde 
hij aan het nieuwe lokaal. Daarnaast werd met man en macht door de clubleden gewerkt om hun 
nieuwe thuis in orde te brengen. Op zondag 3 oktober 2010 werd de eerste officiële wedstrijd op de 
nieuwe terreinen gespeeld met wedstrijden tegen Loppem en Maldegem.  
In het feestweekend van 24 – 25 juni werd met een 24‐urenkrachtbalmarathon het lokaal officieel 
geopend… 
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