
 
 

PLOEG IN DE KIJKER  
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Mevo Ledegem, wat staat voor MEisjesvolleybal LEdegem, speelt dit seizoen in 4de provinciale 

dames B. Naast de senioresploeg wordt er dit seizoen met drie jeugdploegen aangetreden. Die 

jeugdwerking krijgt de volle aandacht en de jongste jaren niet zonder succes. Het is de ambitie van 

het bestuur om vooral met eigen opgeleide speelsters aan te treden. Sportief is de ambitie dit 

seizoen mee te doen voor promotie naar 3de provinciale. Al is dat ook geen dwingende noodzaak. 
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Ploeg in de kijker 



“Mevo Ledegem werd opgestart in 1984” zegt Johny Vandermeersch die zowat tweeëntwintig jaar 

bestuurslid was waarvan vijftien jaar secretaris. “Het prille begin van het meisjesvolleybal in 

Ledegem situeert zich eigenlijk al in 1979  als binnen de gemeentelijke sportraad Damesvolleybal 

Ledegem boven de doopvont werd  gehouden. Er werd aangesloten bij de Vlaamse Liga voor mini-, 

jeugd- en recreatievolleybal. Er werd wekelijks getraind met een zestiental jeugdspeelsters onder de 

leiding van turnleraar Roland Allegaert. Die sportbeleving was enkele keren op sterven na dood. 

Maar in 1984 en onder impuls van José Vanelslander die ook betrokken was bij de volleybalclub in 

Dadizele werd de definitieve aanzet gegeven. Er werd volleybalinitiatie gegeven aan 11-12-jarigen. 

Dat eerste jaar zonder in competitie te treden. Ook mijn dochter trok naar het volleybal en dat eerste 

bestuur werd gevormd door allemaal vaders van speelsters. Rik Vandenbroucke werd de eerste 

voorzitter. Er werd in het seizoen 1984-1985 in de West-Vlaamse competitie uitgekomen met een 

kadettenploeg, toen nog C-jeugd genoemd. In het seizoen 1986-1987 werd er ook een B-jeugdploeg 

in competitie ingeschreven. Na enkele jaren met jeugdploegen in competitie uit te komen werd er 

doorgegroeid naar een senioresploeg. Die kwam in het seizoen 1988-1989 een eerste keer uit in 

competitie. Dat was toen nog in 3de provinciale en de ploeg was samengesteld uit eigen 

jeugdspeelsters aangevuld met enkele oudere speelsters die ook meetrainden. Myriam Casteleyn die 

een oud-speelster was van Dadizele was er trainster/coach.” 

Op sportief vlak ging het steeds beter in zoverre Mevo in het seizoen 1996-1997 een eerste keer 

promoveerde. Niet via een titel maar als bijkomende stijger. Het werd evenwel een retourticket. 
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Twee senioresploegen. 

Het seizoen 2000-2001 kondigde zich minder goed aan. Het merendeel van de speelsters die 

meegegroeid was uit de jeugdploegen haakte af. Huidig secretaris Eddy Callewaert neemt over. 

'Hoofdreden? Gezinsuitbreiding want alle speelsters hoorden zowat in dezelfde leeftijdscategorie 

thuis. En een directe opvolging uit de jeugdploegen was er niet. Maar de damesploeg Lauwe-

Rekkem of Volare slaakte een noodkreet. Er was daar geen opvolging meer, de jeugdwerking was 

onbestaande en de ploeg hield op te bestaan. Na lang beraad werd er beslist om de speelsters van 

die club over te nemen waardoor er weer in 2de provinciale kon aangetreden worden want wij 

namen ook het stamnummer van Lauwe-Rekkem over. Ook al omdat de opvatting heerste dat onze 

jongeren wel heel wat konden opsteken van die speelsters. Wij konden ons evenwel niet handhaven 

in 2de provinciale. De jeugdwerking boerde wel goed en dat werd geïllustreerd door de titel met de 

D-jeugd in een regionale reeks. Dat seizoen werd ook de provinciale eindronde georganiseerd voor 

de jeugd.” 



Het seizoen 2001-2002 leverde een nieuwe promotie op via de eindronde, het werd weer een heen 

en terug. Maar het seizoen 2003-2004 werd de titel gespeeld in 3de provinciale. “Wij hadden toen 

een heel ambitieuze trainer die absoluut in 2de provinciale wou blijven. Er werd uitgekeken naar 

versterking van buitenuit en een vijftal speelsters kwam de ploeg vervoegen. Om ook de eigen 

jeugdspeelsters speelgelegenheid te geven werd gestart met een tweede ploeg met eigen speelsters 

in 3de provinciale, toen nog de laagste reeks. De ploeg kon zich handhaven in tweede en 

promoveerde uiteindelijk naar de hoogste provinciale reeks. Een avontuur dat maar één seizoen 

duurde. Ondertussen bleven wij altijd voldoende aandacht schenken aan de jeugd.” 
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Terug naar af. 

Die input van vreemde speelsters bleek op termijn evenwel geen succes en het bestuur opteerde er 

voor om zowat vijf jaar geleden te kappen met de senioresploeg. “De jeugdwerking bleef uiteraard 

wel bestaan en drie seizoenen geleden werd weer met een senioresploeg bestaande uit eigen 

opgeleide speelsters in de seniorescompetitie ingeschreven met Bernard Deconinck als trainer. En 

dat is eigenlijk ondertussen, ook onze bestaansreden. Wij haalden telkens de topvijf. Verleden jaar 

was Yves Van Reckem de trainer, dit jaar is dat Geert Jonckheere die vroeger al enkele seizoenen 

trainer was bij ons. En wij zien wel waar wij uitkomen.” 

 



 
FOTO : U13 MEISJES REGIONAAL 2016-2017 

 

Jeugdwerking 

De jeugdwerking blijft nog altijd dé bestaansreden van de club. Om van daaruit een degelijke 

senioresploeg samen te stellen. Dit seizoen komt er één ploeg U17 provinciaal uit in competitie, bij 

de U13 wordt er aangetreden met een provinciale ploeg en een regionale ploeg. Mevo Ledegem 

treedt ook aan in de Volleytoer. 
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Financiële acties 

Net zoals de meeste sportploegen kan Mevo Ledegem het seizoen financieel uitzingen dank zij de 

bijdrage van de leden zelf via het lidgeld, diverse sponsors zowel grote als kleine mecenassen. Maar 

ook via acties. Zoals een pannenkoekenbak of kaarting en een gelegenheidscafé bij Ledegem-

kermis of de braderie in juni. Het blijft evenwel de opdracht van het bestuur om ervoor te zorgen 

dat de financiële eindjes elk jaar weer aan elkaar kunnen geknoopt worden. Al is dat eigen aan alle 

sportverenigingen. 

 

Rik Bekaert 

 

 

 


