Ploeg in de kijker

PREFAXIS MENEN
Emilien Breyne (jeugdverantwoordelijke Menen):”Met 7 jeugdploegen doet Menen aan
een ernstig jeugdbeleid!”
In West-Vlaanderen beschikken
we over twee ereklassers
Roeselare en Menen. Daar waar
Roeselare ieder seizoen een
ticket voor de Champions League
kan
veroveren
en
altijd
meespeelt voor de landstitel
heeft het Prefaxis Menen-team
van trainer-coach Kris Tanghe
het al een paar seizoenen zeer
moeilijk om zich in ereklasse te
handhaven t.t.z. ze spelen altijd
de play-downs en missen telkens
op een wedstrijd na de play-offs.

De sterkste periode was deze
van Parky Menen onder het
sportief beleid van succestrainer
Alain
Dardenne.
Het
was
inderdaad Alain die, samen met
voorzitter Pierre Vandeputte en
manager An Verhelst er voor
zorgde
dat
Menen
een
gevestigde waarde werd bij het
Belgisch topvolleybal. Dat het
momenteel iets minder goed gaat
met Prefaxis Menen ligt vooral bij
de vele gekwetsten bij de start
van het seizoen 2009-2010 en
het iets te laat aantrekken van
aan paar buitenlanders. Na de aanpassingsperiode, die iets te lang duurde, mocht Menen
mikken op een play-off plaats. Maar…het thuisverlies tegen Averbode en het zware en
onbegrijpelijke verlies in Waasland deed de grensploeg de das om.

En…zoals vorig seizoen zal het
weer knokken zijn tot de laatste
P.D.-wedstrijd
om
zich
te
handhaven. Prefaxis Menen speelt
nu al van het seizoen 2000-2001 in
de Liga en hoopt er in de nabije
toekomst ook te blijven! De mooiste
momenten van de ereklasser Menen
waren de Europese avonturen vanaf
2003-2004 en dit gedurende 5
opeenvolgende seizoenen en de
finale
van
het
Belgisch
Kampioenschap in Knokke-Heist
tegen Maaseik in 2006-2007. Er is
nog nooit zoveel sfeer geweest als
toen met de huidige supporters van de Ziejollid-club. Inderdaad, Menen is gekend voor een
club met fanatieke en faire supporters waar zelfs de coaches Heynen en Baeyens en de
vroegere Alain Dardenne schrik van hebben!

Hoe is de huidige volleybalploeg
Prefaxis Menen in feite ontstaan?
Begin de jaren ’50 kwam het
volleybal gestaag op en in 1953
werd vanuit het politiekorps van
Menen
Smashing
Menen
opgericht. Het lokaal was café ’t
Zwaantje. Het St Aloysiuscollege
wou niet achterblijven en zo
kreeg men in 1962 met Sialco
Menen een tweede herenploeg
met als lokaal ‘De Legia’. Sialco
Menen trainde toen in de kleine
sporthal van het college zelf.
Marc
Beghein
(medeverantwoordelijke sportieve Cel) en Germain Vanhaute (bezige bij bij de club) zijn twee
spelers die het Menens volleybal nooit verlaten hebben en zich nog steeds ten dienste
stellen van de huidige ereklasser. Ondergetekende was er ooit een aantal maanden trainercoach van tweede nationaler Menen en toen ik de ploeg overnam had Sialco nog geen
enkele wedstrijd gewonnen. Maar toen ik op het einde van het seizoen de club verliet
hadden we 7 overwinningen geboekt en bleven we in de reeks. Ons ‘spelerslokaal’ was dan
wel ’t Postje bij Roland waar de geroutineerde spelers (de jongeren kregen geen toelating
van hun ‘strenge’ trainer!) na de trainingen telkens op post waren om tot in de vroege uurtjes
een kaartje te leggen.

Toen was alles nog minder
professioneel en konden we wat
vertier best gebruiken. In 1995 werd
het steeds maar moeilijker om
ploegen in stand te houden en
vooral om jongere spelers aan te
trekken en zo was er dan ook een
eerste contact tussen Kasc- en
Sialco Menen. Dit leidde in 1996 tot
een gemeenschappelijk jeugdbeleid
onder de naam Jong Volley Menen
en op 1 mei 1996 is de fusieploeg
Volley team Menen gestart met
stamnummer 91. Jaar na jaar werd
alles veel beter aangepakt, werd
Pierre Vandeputte voorzitter, An Verhelst manager, Dirk Vandoolaeghe secretaris en Emilien
Breyne de jeugdverantwoordelijke. Sedert vorig seizoen werd er dan ook een Sportieve Cel
in het leven geroepen met de verantwoordelijken dr Carl Derycke en Marc Beghein, kinesist
bij Menen is
Kristof Vandoorne en de vaste scouters Wim Vanlaethem en Jan
Vancompernolle.

Naast de ereklasser is er ook nog de eersteprovincialer en een derdeprovincialer wat de
seniores betreft. Maar daarnaast is er ook nog een heel uitgebreide jeugdwerking en de
verantwoordelijke Emilien Breyne vertelde ons hoe de vork in elkaar steekt: voor de
volleybalschool ( de allerkleinsten) is de trainster Drieke Vercruysse, in de afdeling Sportline
zijn de begeleiders Nele Vercruysse en Jeroen Herman, de préminiemen provinciaal worden
begeleid door Jessica Baert, de miniemen regionaal worden getraind door Emilien Breyne
himself, de miniemen provinciaal zijn in handen van trainster Charlotte Mortier, de kadetten
provinciaal krijgen hun opleiding door Wim Vanlaethem en tenslotte hebben scholieren
provinciaal de eer van getraind te worden door niemand minder dan Stijn Dejonckeere, één
van de meest gewaardeerde liberos in Belgiê en speler van ereklasser Menen. Vorig seizoen
werd de B-jeugd regionaal kampioen, de E-jeugd werd ook kampioen, behaalde ook de
beker van West-Vlaanderen en won daarbij ook nog de VVB-eindronden. De jeugdopleiding
van Menen zit in de lift en…we eindigen met de woorden van de Ziejollid-supporters:
eenmaal Mjènde, altijd Mjènde!!!!!
Karel BALCAEN

