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VOETBALSPECIAL

Kleuren: groen shirt, witte broek.

Voorzitter: Philip Carron.

Secretaris: Francis De Westelinck.

Terrein: Izegemseaardeweg 38, Beveren.

Website: www.doskobeveren.be.

Aantal ploegen: twee seniors, 21 jeugd.

DOSKO BEVEREN A
G Reeks: derde provinciale C.

G Trainer: Dany Couvreur.

G Kern: Alfred Asigby, Lars Bailliu, Korben Bossu, Gylian

Braeckman, Brecht Buyse, Davy Cappelle, Jordy Carron,

Arne Cleuren, Benoit Coussee, Didier Couvreur, Ruben De

Taey, Jonas De Westelinck, Simon Dedecker, Dieter De-

gryse, Lander Deman, Thibaut Deman, Louis Deruyck,

Sam Desimpelaere, Korneel Desloover, Bert Dewerchin,

Guillaume Dewitte, Davy Ducatteeuw, Youssef El Malqui,

Simon Goddeeris, Jasper Goos, Robin Joye, Sven Lugghe,

Lowie Meseure, Alexander Parmentier, Kevin Ramoudt,

Maxime Rondelez, Thibault Tanghe, Thimothy Thomas,

Andrew Tith, Ward Van der Vaerent, Yanni Van Eeckhout-

te, Fabio Vancoillie, Jens Van Daele, Lucas Vanderperre,

Jordy Vandewalle, Nigel Vandoorne, Davy Vanhecke,

Michiel Vansteenkiste, Arthur Veracx, Pieter-Jan Verbeke,

Sam Verhelle, Niels Verkest, Olivier Vierstraete, Stijn Wyf-

fels.

G Ambitie: eindronde spelen.

DOSKO BEVEREN B
G Reeks: vierde provinciale B.

G Trainer: Peter Bailliu.

G Kern: zie A-kern.

G Ambitie: zo hoog mogelijk eindigen en de jeugd klaar-

stomen voor de A-ploeg.

DOSKO BEVEREN

“In 2006 kreeg ik de vraag van toenmalig voorzitter Marc
Lievens om hem op te volgen bij Dosko Beveren”, blikt
Philip Carron (53), die OCMW-raadslid is in Roeselare,
terug. “Maar aangezien er toen gemeenteraadsverkiezin-
gen waren in oktober heb ik bewust gewacht. Sommige
mensen zouden er een verkiezingsstunt in zien. Marc heeft
dan beslist om het jaar uit te doen om mijn plaatsje vrij te
houden. We konden het immers goed vinden met elkaar en
ik was ook al zes jaar ondervoorzitter geweest onder hem,
nadat ik in 1999 samen met José D’hoop tot het bestuur
was toegetreden. Geleidelijk aan hebben we het bestuur
verjongd met onder meer Bino Pillen, Eric Vercruysse,
Dirk Lietaert… En bij de eenmaking van Dosko kwamen
daar ook nog Jan Huughe, Francis De Westelinck, Francis
Vandaele, Patrick Azizi en Bart Verbeke bij.”
Als voorzitter heeft Philip, die zaakvoerder is van het gelijk-
namige bouwbedrijf in Beveren en samen met zijn zoon
Dieter Projectontwikkeling Carron opstartte, al heel wat
mooie momenten beleefd bij Dosko Beveren. “De eenma-
king van de club in 2015 staat met stip op één. Er was niet
langer sprake van een groot en klein Dosko, maar van één
familieclub. Maar ik genoot ook van de vele sociale contac-
ten en de vele nieuwe mensen die ik heb leren kennen als
voorzitter. Bestuursleden, spelers, trainers, ouders, suppor-
ters, sponsors, vrijwilligers… Allemaal mensen met een
hart voor Dosko. Zo is bijvoorbeeld erevoorzitter Louis Bril
nog bijna iedere week van de partij op de matchen.”

SPORTIEVE HOOGTEPUNTEN

“Sportief was het eerste jaar onder trainer Nigel Smith een
succes met de eindronde in tweede provinciale, maar de
testmatchen in 2014 om in tweede te kunnen blijven zijn
mij het meest bijgebleven. Nadat we de heenwedstrijd te-
gen KSV Diksmuide met 5-1 verloren, dacht iedereen dat
het afgelopen was. Zeker omdat het in de terugmatch aan
de rust nog 0-0 was. Maar we wonnen alsnog met 4-0 en
bleven zo in tweede. Gewoonweg schitterend! De tegen-
stander beschuldigde ons dan van omkoping, waardoor we

het in Brussel moesten gaan uitleggen, maar er was niets
van waar. En ik mag ook de prestaties van Bram Lucker niet
vergeten. Met eigen jeugd heeft hij het hier ieder jaar goed
gedaan. Een talentvolle trainer waar we zeker nog zullen
van horen”, aldus Philip, die ook genoot van de jaren
waarin zoon Dieter in de eerste ploeg speelde.

KUNSTGRASVELD

Meer recent is de voorzitter heel tevreden met het nieuwe
kunstgrasveld op Dosko, dat vanaf dit seizoen in gebruik
genomen wordt. “Ik ben heel tevreden dat de onderhande-
lingen na bijna 20 jaar afgerond zijn. Eerst was het de
bedoeling om een derde veld aan te leggen, maar daar

mochten geen lichten of omheining rond komen… Dan
kan je daar in de winter niet veel mee doen en zou er snel
schade zijn door andere gebruikers. We hebben dan maar
gekozen om ons tweede veld in kunstgras aan te leggen. Zo
kunnen we de trainingen in de winter garanderen. Ik denk
dat er niet veel derdeprovincialers zijn met zo’n accommo-
datie als wij.”
“Uiteraard waren er ook mindere momenten, want als
voorzitter leef je enorm mee met je ploeg. Zo blijft de
degradatie naar derde provinciale na acht jaar in tweede
een pijnlijk moment. Zeker omdat we daardoor heel wat
beloftevolle spelers kwijtspeelden die nu hun mannetje
staan op hoger niveau. Daarnaast vond ik het wegvallen van
bestuursleden en trouwe sponsors na jarenlange inzet voor
Dosko telkens enorm erg.”

OPVOLGING?

Ondertussen is ook zoon Dieter, zaakvoerder van Immo
Dicasa, lid van het bestuur van Dosko Beveren geworden.
Wordt hij zijn opvolger als voorzitter? “De meeste voorzit-
ters blijven tien jaar aan het roer bij Dosko, waardoor ik
zeker open sta voor een opvolger. Er zijn mensen die
zeggen dat Dieter mij moet opvolgen, maar daarvoor is het
nog te vroeg. Met zijn zaak en gezin heeft hij het druk
genoeg. We zullen zien wat de toekomst brengt.”
Met de start van het nieuwe seizoen voor de deur geeft de
ambitieuze voorzitter ook zijn verwachtingen voor deze
campagne. “Hopelijk kunnen we na enkele moeilijke jaren
eindelijk nog eens een prachtig seizoen beleven. We zitten
met twee ploegen met goede kernen, waardoor er zeker iets
mogelijk moet zijn. Met de A-ploeg onder leiding van Dany
Couvreur gaan we resoluut voor de eindronde. We zitten in
het derde jaar van ons project en het zou mooi zijn om nog
eens mee te maken als voorzitter. En bij het B-team stoomt
Peter Bailliu de jeugd klaar voor de eerste ploeg. De toe-
komst ziet er goed uit.” 

(Stijn Moerman)

Philip Carron is tien jaar
voorzitter bij Dosko Beveren
BEVEREN Sinds januari 2007 staat Philip
Carron als voorzitter aan het roer van Dosko
Beveren. De Bevernaar zette zich altijd met
hart en ziel in voor zijn vereniging en deel-
de ondertussen tien seizoenen lief en leed
met de club waar hij als jonge snaak zijn
eerste voetbalstapjes zette.

Philip Carron op het nieuwe kunstgrasveld: “Een mooie ver-

wezenlijking voor onze club.” (Foto SM)

Philip Carron en Dosko Beveren: een eeuwige liefde. Op de foto zien we hem 40 jaar geleden als jeugdspeler onderaan derde

van rechts met ook Jan Huughe (tweede van links), Filip Van Moerkercke (derde van links) en trainer Wilfried Traen (linksbo-

ven). Na zes jaar als ondervoorzitter is Philip nu al tien jaar bezig als voorzitter van de Beverse voetbalploeg. (GF)




