
 

 

 

 

 

 

Doskom Moorslede  

Volleybalclub Doskom Moorslede maakte verleden jaar zijn vijfenveertigste seizoen rond en 
deed dat met verve. Het werd sportief immers een boerenjaar want forceerde als kampioen 
de promotie naar 1ste divisie, haalde de halve eindstrijd van de Vlaamse beker én als toetje 
werd de Trofee Vercruysse bijeengeslagen door in de finale eerstenationaler Marke/Webis 
terug te wijzen. En momenteel gaat Doskom op dat kampioenenelan door want de 
eerstedivisieploeg staat aan de top van de klassering in 1ste divisie en bekert nog in zowel 
de Trofee Vercuysse als de beker van Vlaanderen. 
 
 

DOSKOM, en dat is een letterwoord dat staat voor Door Onderlinge Samenwerking Komt 
Overwinning Moorslede, speelde zijn eerste officiële wedstrijd in september 1964 in het 
speelplein Levet Scone. Eerst in openlucht, later op een half overdekt veld, nog later als in 
1976 een sporthal gebouwd werd in die gemeentelijke sporthal. Het was wijlen Albert Pinet 
die eerste voorzitter werd, Marc Vanryckeghem was de beginnende secretaris en Willy 
Simono, een speler van Smashing Menen die in het Moorsleedse belastingskantoor werkte 
was de eerste trainer. In 1965 werd ook met een damesploeg gestart maar dat was niet echt 
een succes want acht jaar later werd de damessectie opgedoekt. De club kende een eerste 
hoogtepunt als in 1980 de stap naar 1ste provinciale kon gezet worden als vice-kampioen. 
Het was evenwel een retourticket. Daarna pendelde de club tussen de drie provinciale 
reeksen. Dat trok zich door in de negentiger jaren tot met de eeuwwisseling Doskom in 2de 

Ploeg in de kijker 



divisie kon debuteren. Opvallend bij de sportieve resultaten is wel dat Doskom het etiket 
liftploeg opgekleefd kreeg want speelde nooit langer dan vier seizoenen na elkaar in 
dezelfde reeks. Trainers uit die tijd waren ook nog een Hedwig D’Hondt, Erik De Block, Jean-
Pierre Messely, Fabian Parent was een drietal jaren trainer.  
 
Ondertussen kwamen en gingen er spelers, een Germain Verbeke bijvoorbeeld speelde ooit 
bij Doskom maar ook Marc Vandamme die een passage maakte bij Knack Roeselare. Jean-
Paul Serbruyns zette zijn eerste volleybalstappen bij Moorslede en in diezelfde ploeg 
speelden een Rogier Vanspranghe die ook trainer zou worden en Franklin Misplon. Jacky 
Vanzieleghem was toen trainer. 
 
 

IJzersterk duo 
Huidig secretaris Alain Winne en sportief verantwoordelijke Danny Geleyn kruisten elkaars 
pad in 1994. Alain Winne werd als bestuurslid aangesloten in 1991. “Mijn zoon Kristof werd 
jeugdspeler en ik ging dan ook geregeld kijken naar de wedstrijden van mijn zoon”, herinnert 
de secretaris zich. “En zoals zo dikwijls het geval is, ik werd aangesproken om 
verantwoordelijkheid op te nemen. Ik liet mij overhalen en werd bestuurslid. René Forrez was 
toen secretaris en ik volgde hem in 1994 op. Tot op heden ben ik nog altijd secretaris. Ik 
maakte zowat alles mee met de ploeg wat tussen 3de provinciale en 1ste divisie gebeurde. 
Met veel ups en downs. Tien jaar geleden startten wij een tweede ploeg op die een mix werd 
van ervaringrijke spelers met het jeugdig enthousiasme van de jongeren.en ook de 
jeugdwerking kreeg de volle aandacht. Al weet iedereen die bij het jongensvolleybal 
betrokken is dat dit geen gemakkelijke opdracht is. Een jeugdbestuur legt zich evenwel toe 
op die jeugdwerking.” 
 
Roeselaarnaar Danny Geleyn die van de jeugdreeksen van Kortemark naar de jeugd van 
The Jets Roeselare, later Knack Roeselare, verkaste en ook bij Gits speelde maakte in 1983 
een eerste passage bij Doskom Moorslede. Hij bleef er drie seizoenen waarin hij in 3de en 2de 
provinciale aantrad om daarna getransfereerd te worden naar Smashing Menen. Hij speelde 
er in 3de nationale en 1ste provinciale om drie seizoenen later weer naar Doskom te komen en 
er definitief te blijven. 



 
 

 
Divisie 
“Doskom trad dan aan in de hoogste provinciale reeks, wij degradeerden als voorlaatste en 
gleden door naar 3de provinciale. Dat tweede seizoen trainde ik ook de B-jeugd en vanaf het 
derde seizoen (’95-’96) werd ik speler-trainer. De opgang begon weer en wij promoveerden 
naar 2de als vicekampioen, het vierde seizoen in 2de provinciale konden wij de titel vieren in 
2de met promotie naar eerste en wij stoomden als tweedegeklasseerde in 2000 direct door 
naar het divisievolleybal.” 
Het werd evenwel een retourticket want Doskom kon de laatste plaats niet ontlopen. Na 
zeven seizoenen de cumul speler-trainer-coach te hebben rondgemaakt bleef Danny Geleyn 
speler, Jan Deloof werd er trainer, Danny Geleyn nam naar het seizoenseinde toe weer over 
en de ploeg werd zesde in de hoogste provinciale reeks. 
In het seizoen 2001-2002 werden de activiteiten van de tweede oploeg stopgezet. Xavier 
Melssens werd aangetrokken als trainer-coach en hij leidde Doskom zijn tweede seizoen 
naar de titel én 2de divisie. Ondertussen was Piet Delrue voorzitter geworden. 
“Wij werden met een echte vriendenploeg op schitterende wijze kampioen, waren beducht 
voor een nieuwe degradatie maar het vooropgesteld behoud was duidelijk  een te 
bescheiden ambitie want via de eindronde stootte de ploeg door naar 1ste divisie”, gaat 
Danny Geleyn verder. “Voor mij betekende die promotie naar divisie meteen het einde van 
mijn spelersloopbaan bij de eerste ploeg. Ik werd assistent-trainer maar speelde wel nog 
mee met de ondertussen heropgestarte tweede ploeg.” 



Die werd geleid door Kim Bille die er speler-trainer werd, vader André Bille leidde de eerste 
ploeg. Die opgang was evenwel te rap gebeurd want de degradatie kon dat debuutseizoen in 
1ste divisie niet vermeden worden. 
Met Koen Devos als trainer werd er in 2006-2007 weer in 2de divisie gespeeld. De 
spelerskern werd geleidelijk aan uitgebalanceerder en het jongste seizoen, het derde in 2de 
divisie, werd een regelrecht succesjaar met de titel, de halve finale in de Beker van 
Vlaanderen en de winst van de Trofee Vercruysse. 
De tweede ploeg had een vaste stek in 2de provinciale maar verkoos met vooral jeugd van 

vooraf aan te herbeginnen in derde provinciale. En ondertussen doet dat stevige duo Winne-
Geleyn nog altijd naarstig voort. 
 


