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Hoe het allemaal begon…….. 

DVM Moorsele dat momenteel twee damesploegen in de provinciale competitie brengt kent 

een al rijke geschiedenis en bestaat al meer dan vijftig jaar. Nog altijd scheidsrechter 

Jacques Meersseman weet er alles van want pleegde een werkje over de eerste vijftien 

jaren. Zelf was Jacques er overigens nog trainer al liggen zijn volleybalroots niet in Moorsele 

en was hij als speler actief in het nationaal volleybal in Komen en in Kortrijk. Hij nam nooit 

bestuursverantwoordelijkheid op maar was er wel trainer en medewerker. Als scheidsrechter 

is hij aangesloten bij Wevelgem. 

“De volleybalclub groeide eigenlijk vanuit de turnclub”, zegt Jacques Meersseman. “Daar 

werd er geregeld als alternatieve activiteit volleybal gespeeld. De goesting om te volleyballen 

groeide bij enkele meisjes en dat resulteerde in de oprichting van de Moorseelse 

damesvolleybalclub begin de zestiger jaren onder de veelzeggende benaming Door Bal en 

Sport Frisse Jeugd. Dominique Debaere was één van die voortrekkers. Er werd een bestuur 

gevormd en het ging de ploeg die in 1966 heropgericht werd met een herschikt bestuur en 

samengesteld was uit allemaal meisjes uit Moorsele voor de wind. Onder de nieuwe 

benaming BSF Moorsele, BSF stond voor Bremische Silber Fabrik, een Duitse firma in 

zilverwerk die sponsorde en vertegenwoordigd werd door voorzitter Marcel Debaere, stootte 

de ploeg  door naar het nationaal volleybal. Het was een sterke lichting met ondermeer Hilde 

Boudry en de zusjes Degeest als sterkhouders.” 

In 1966 werd de clubwerking uitgebreid met een jongensafdeling. “En dan deed huidig 

secretaris Christian Dejaegher zijn intrede in het Moorseelse volleyballeven”, herinnert 

Jacques Meersseman zich nog best. “Hij zat toen in het voorlaatste jaar van het middelbare. 

Hij werd speler en later nam hij bij een bestuurshervorming eerst ad interim en later vast en 

nog altijd het secretariaat waar. Ikzelf was er als trainer enkele jaren actief.” 

In de beginjaren speelden de ploegen hun wedstrijden op de speelkoer van de Dominiek 

Savioschool, later werd er verhuisd naar de sporthal van het Gullegemse VTI tot er in 

Moorsele zelf een sporthal werd gebouwd 

Ploeg in de kijker 



“Eind de tachtiger jaren werd de jongensafdeling evenwel weer stopgezet’, gaat Christian 

Dejaegher verder. “Er was immers geen jeugdwerking, er was geen voldoende interesse 

meer bij de heren noch opvolging en de jongenssectie verdween weer eind de jaren tachtig.” 

De dames evenwel bleven bestaan en ook secretaris Christian Dejaegher bleef op post. “De 

ploeg verzaakte later evenwel aan het nationaal volleybal en de betere speelsters zwermden 

uit naar de vrouwenclubs uit de omgeving. De kosten om nationaal te spelen swingden 

immers de pan uit en vooral het inleggen van een bus voor de verre verplaatsingen nam een 

te grote hap uit ons budget op. Daarom werd beslist af te haken van het nationaal volleybal 

om weer provinciaal te spelen. Met nog altijd diezelfde doelstelling voor ogen en als leefregel 

dat de club er vooral was om de Moorseelse meisjes een sportieve ontspanning te bezorgen” 

 

 

Foto : beginners Moorsele. 

 

Sterkere werking ………………….. 

Dat is trouwens nog altijd de bestaanstreden van de club die de jongste tien tot vijftien jaar 

een meer intense jeugdwerking voerde en daar nu de vruchten van plukt. Moorsele komt dit 

jaar uit met een senioresploeg in 3de provinciale dames B en in 4de provinciale dames A. 

Daarnaast zijn er nog zes jeugdploegen in competitie. Twee in de Sport Line Tour 2.0, twee 

regionale U13 miniemenploegen, een U15 kadettenploeg en een U17 scholierenploeg die 

beiden eveneens in de regionale competitie uitkomen. En dat met wisselende kansen. 



“Derdeprovincialer DVM Moorsele A die voor het tweede seizoen op rij getraind wordt door 

Lieve Dezutter speelt nog mee in de titel- of promotiestrijd want staat momenteel derde op 

maar 3 punten van leider Vosta Staden en 2 op het tweedegeklasseerde Volare Roeselare 

A. De trainster heeft ambitie en wij zullen er zeker geen rem opzetten. De vierdeprovincialer 

DVM Moorsele B bengelt onderaan maar de meisjes betalen nog leergeld. De U15 en U17 

leunen tegen de middenmoot aan. Bij de U13 leunt de A-ploeg tegen de top aan, de B-ploeg 

sluit momenteel mee de rij af”, licht de secretaris de tussentijdse resultaten toe. 

Moorsele telt met  de Kwebbels en Rap en Slap ook twee recreatieploegen bevolkt door in 

hoofdzaak oud-speelsters van de club die nog een tijd recreatief doorgaan.” 

 

 

Foto : 4de provinciale dames Moorsele. 

 

Recrutering…………… 

Maar hoe worden de kinderen voor het volleybal als favoriete sporttak gesensibiliseerd? 

“Daarvoor krijgen wij de medewerking van de gemeentelijke sportdienst die zelf 

initiatiereeksen organiseert. Ook ondermeer in de week van de sport worden er 

initiatielessen gegeven. Wij laten daarna de kinderen enkele weken gratis meetrainen en dan 

zullen zij wel kunnen vaststellen of het volleybal hen ligt. De ervaring leert ons ondertussen 

dat er maar weinig meisjes die van het volleybal komen proeven niet aansluiten.” 



“Belangrijk bij het in stand houden van een club is een eigen clubcultuur te ontwikkelen”, 

geeft Sefaan Decock die ee verantwoordelijkheid neemt ons mee. “Zoiets vergt tijd en 

energie. Anderzijds moet je als club ook in hogere reeksen een ploeg in stelling kunnen 

brengen zodat er groeiperspectief aangeboden wordt om de eigen meer talentvolle 

speelsters in de club te kunnen houden en de verhuiscultuur tegen te gaan. Dat is dan 

momenteel ook onze grootste ambitie. In ons sportief beleid proberen wij speelgelegenheid 

aan te bieden aan zoveel mogelijk speelsters. Dat heeft zijn prijs maar tot nog toe slagen wij 

erin al zitten wij op een kantelmoment. De middelen én inspanningen om een ploeg, zelfs 

een jeugdploeg te laten aantreden zijn groot en dienen meer dan vroeger weloverwogen te 

worden.” 

 

Foto : miniemen meisjes Moorsele. 

 

Pijnpunten……………… 

“Net zoals bij heel wat clubs vormt de financiële kant van het verenigingsleven een blijvende 

zorg. Er worden fondsenwervende activiteiten georganiseerd zoals een wijnverkoop maar 

ook ons jaarlijkse tornooi eind augustus is een belangrijke sponsor. Vijf jaar geleden kregen 

wij dan wel meer financiële ademruimte via een vzw die de sportbar uitbaat. Daarin 

partcipeerden aanvankelijk een viertal sportverenigingen die de sporthal gebruiken. De 

gemeente zorgde voor een gebouw en de vzw stond in voor de uitbatting. En bij beurtrol 

konden die verenigingen de bar uitbaten en  de inkomsten ervan in de verenigingkas storten. 



Ondertussen zijn er maar twee clubs meer over en die financiële inbreng maakt het ons 

alvast op dat vlak wat gemakkelijker”, besluit Christian Dejaegher. 

 

Foto : kadetten meisjes Moorsele. 
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