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Beste leden 
 

Het seizoen loopt op zijn einde en de Heren A zorgden op de valreep toch nog voor de kers op de taart van 

een seizoen dat we als een “grand-cru” seizoen mogen catalogeren. Want naast de Heren A zijn er ook een 

paar jeugdploegen die een schitterend seizoen achter de rug hebben. 

Dan denken we vooral aan de U13 en U17 meisjes die als 1ste in hun reeks het seizoen beëindigen en zich 

terecht de beste van hun categorie mogen noemen. 

Ook de U15 meisjes mogen zeker vermeld worden. Ze vallen wel net buiten de prijzen maar mogen toch 

terugblikken op een meer dan behoorlijk resultaat: de enige halve finalist van Davoc Lot in de beker waar ze 

op het ongenaakbare VHL botsten. In de competitie eindigden ze na hetzelfde VHL als tweede in een sterke 

reeks. 

 

 

 

 

Veel leesplezier 
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Bekerresultaten 
 
Met 5 ploegen waren we nog in de running in de beker van Vlaams-Brabant: 4 in de kwartfinale en 1 halve 
finalist. De loting was ons niet gunstig gestemd want met kleppers als Lizards en VHL wist men al dat het een 
zware dobber zou zijn en zou het een fameuze stunt geweest zijn om te winnen van die ploegen. Meer dan 
wat verdienstelijk weerwerk bieden zat er dan ook niet in.  

 

 
U19 jongens 

 

Kwartfinale: 
LIZARDS LUBBEEK-LEUVEN -  DAVOC LOT 
3 - 0 (25/23, 25/17, 25/18) 

U17 jongens 
DAVOC LOT - KRUIKENBURG TERNAT 
0 - 3 (18/25, 12/25, 16/25) 
 

U15 jongens 
Kwartfinale: 
LIZARDS LUBBEEK-LEUVEN - DAVOC LOT 
3 - 1 (15/25, 25/12, 25/15, 25/23) 

 
U11 jongens 

 
Kwartfinale: 
VOLLEY HAASRODE LEUVEN (VHL) -  DAVOC LOT 
3 - 0 (25/5, 25/10, 25/10)  

 

U15 meisjes 
 
Halve finale 
DAVOC LOT  – VOLLEY HAASRODE LEUVEN (VHL) 
1 - 3 (18/25, 25/23, 14/25, 16/25) 

 
 
 
 
 
 
 

  



HEREN A VAN DAVOC LOT KAMPIOEN ! 

Na ettelijke seizoenen van proberen om te stijgen, vielen alle puzzelstukjes de voorbije maanden netjes 

samen en kon de felbegeerde promotie naar 1ste provinciale bewerkstelligd worden. 

Van bij het begin van het seizoen stond Davoc Lot aan de leiding in de rangschikking en toonde het zich een 

autoritair leider. Week na week groeide het geloof dat het er deze keer wel kon van komen: kampioen 

spelen! Dat bracht soms ook de nodige stress mee; op bezoek bij Velvoc Veltem in januari, de enige 

overgebleven concurrent, werd de kans verkeken om dan al definitief afstand te nemen. De ploeg uit het 

Leuvense gaf daarna tot diep in maart geen krimp meer, tot ze uit bij Kruikenburg onderuit gingen. Onze 

jongens hadden in de 2 resterende  wedstrijden nog slechts 1 puntje (of 2 sets) nodig om mathematische 

zekerheid over de titel te verwerven. Kon het mooier dan dit in eigen zaal doen, voor een massaal 

opgekomen publiek ? Het deed denken aan de hoogdagen van Davoc Lot in 1ste Divisie … Helaas werd er 

gebotst op te hoge verwachtingen, te strak gespannen zenuwen en, toegegeven, een te sterke tegenstander. 

Er werd met 1-3 verloren en daarom diende er afgewacht te worden tot de laatste wedstrijd, uit bij 

Wemmel. Of toch niet … want in het weekend dat Davoc Lot vrij was, verloor Velvoc een punt uit bij Lennik 

waardoor het nu wel 

helemaal zeker was: Davoc 

Lot primus in 2de provinciale! 

Hiermee komt een einde 

aan wat we voor deze ploeg 

het vagevuur van 2de 

provinciale kunnen noemen. 

Seizoen na seizoen 

nestelden de jongens zich 

immers in de top 3 van het 

klassement maar lukte het 

nooit om als eerste te 

eindigen. Tot de ploeg onder 

leiding van Koen Cornelis, 

een clubicoon want reeds 

ten tijde van Volley Lot nog 

een van de spilfiguren; ook 

de trainer die Davoc Lot 10 

seizoen geleden van 2de 

Divisie naar 1ste Divisie hielp 

promoveren. Dit is het resultaat van lang en hard werken met, het moet zeker onderstreept worden, met 

uitzondering van 1 speler allemaal jongens die hun jeugdopleiding binnen onze club genoten. 

 

2de prov.mannen B
Ploeg Ptn # Wed Gew. 3-0/3-1 Gew. 3-2 Verl. 3-0/3-1 Verl. 3-2 Gew. sets Verl. sets Forfaits

01. DAVOC LOT A 60 22 20 0 2 0 62 13 0

02. VELVOC A 56 22 16 4 2 0 62 19 0

03. VOLLEY OPWIJK 42 22 12 1 5 4 50 37 0

04. VOLLEY SCHEPDAAL VZW A 41 22 11 2 5 4 49 35 0

05. WOLVERTEM SPORTING 37 22 10 3 8 1 43 36 0

 

Boven: trainer Koen Cornelis, Floris Mosselmans, Robbe Rampelberg, 
Jelter Demunter, Arno Motté, Pieter Leemans, Remco De Moortel, Jordy 
Moens. 
 Onder: Erwin Herremans, Lasse De Kesel, Alexander Sergooris, Werner 
Degrève, Mats Buelinckx, Tom Steenhouwer, Pauwel Hofmans 
 



Heren A kampioen (bis) 
 

Zaterdagavond 1 april. Zoals in vorig artikel al 

aangegeven was er hoogspanning in zaal 

Vogelenzang. En het was duidelijk te merken: 

mensen die van nature uit in alle omstandigheden 

kalm blijven liepen nu rond als gestresseerde 

Duracell konijnen. Alles was voorhanden om er een 

spetterende bedoening van te maken: heel veel 

volk, een paar volle frigo’s met de nodige 

alcoholische verfrissingen, aangevuld met 

sandwiches, hot-dogs. Alleen… de verwachtte winst 

kwam er niet en het werd noodgedwongen een 

feestje in mineur.  

 

We willen toch graag volgende sponsors bedanken 

die zorgden voor de volle frigo’s, de sandwiches en 

de hot-dogs: 

Mr Lander Van der Velden, zaakvoerder van immobiliën kantoor Macnash in Alsemberg 

Mr Danny Rampelberg, uitbater van dagbladhandel Danka in Lot 

Mr en Mevr. Luc en Chris Mosselmans - Christiaens 

 

 

 

 

 

Het was al een poos geleden dat er nog zoveel 

supporters kwamen opdagen voor een wedstrijd 

van Davoc Lot. 

 

 

 

 

 

Het was al lang geleden dat we nog op zoveel 

supporters konden rekenen. 



 

U13 meisjes A 

Zoals in de inleiding gezegd hebben de U13 meisjes A een mooi seizoen achter de rug als winnaars van de 2de 

provinciale reeks A. 

 

 

Nancy,Sofie(niet meegespeeld in competitie),Gitte, Laura, Jade, Rina 
Ines, Lien  
Maya  
Niet op foto maar wel eens meegespeeld: Sabrina en Lara 

 

 

U13 Meisjes 2e Provinciale A R2
Ploeg Ptn # Wed Gew. wedstrijden Verl. wedstrijden Gew. sets Verl. sets Forfaits

01a. DAVOC LOT A att 18 10 9 1 39 11 1

01b. Volanzo LANDEN ZOUTLEEUW C 18 10 8 2 31 19 0

03. WOLVERTEM SPORTING A att 14 9 5 4 21 24 0

04. SMASH NEERIJSE 12 9 3 6 20 25 0

05. VOLLEY OPWIJK C 11 9 2 7 17 28 0

06. VOLLEYBALCLUB B.V.S. AARSCHOT att 10 9 1 8 12 33 0



U17 meisjes 

Ook de beide ploegen bij U17 meisjes waren de primus in hun reeks en kunnen meer dan tevreden 

terugblikken op hun seizoen 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

  

U17 Meisjes 2e Provinciale A R2
Ploeg Ptn # Wed Gew. wedstrijden Verl. wedstrijden Gew. sets Verl. sets Forfaits

01. DAVOC LOT A 20 10 10 0 38 12 0

02. VC ETERNIT KAPELLE O/D BOS att 18 10 8 2 34 16 0

03. Volanzo LANDEN ZOUTLEEUW 15 10 5 5 33 17 0

04. DE MITTERS WESPELAAR att 14 10 4 6 19 31 0

05a. VC MOLENSTEDE att 11 10 2 8 17 33 1

05b. SMASH NEERIJSE 11 10 1 9 9 41 0

U17 Meisjes 2e Provinciale C R2
Ploeg Ptn # Wed Gew. wedstrijden Verl. wedstrijden Gew. sets Verl. sets Forfaits

01. DAVOC LOT B 15 8 7 1 29 11 0

02. VCA 2011 AVERBODE 12 8 4 4 22 18 0

03. BEIVOC HUMBEEK att 11 6 5 1 24 6 0

04. VOLLEY HAASRODE LEUVEN (VHL)C 8 6 2 4 10 20 0

05. HZ 93 HOFSTADE-ZEMST B att 7 8 0 8 5 35 1



 

Kantine 

 
Sinds kort hebben we een nieuwe leverancier voor de kantine.  
 

 

 
 
Drankenservice Schoentjes is te vinden op volgend adres: 

Bergensesteenweg 747 
1600 Sint-Pieters-Leeuw 

 
Openingsuren: 

Maandag - vrijdag: 10u-18u  
Zaterdag: 10u-16u  
Zon-en feestdagen: gesloten 

 

 

 

Opmerkelijk 
 

In hun thuiswedstrijd tegen VHL-B wonnen de U15 meisjes op 17 maart de eerste set met maar liefst 
25 -1. Toch een niet-alledaagse uitslag. 
 
 
 

 



Wafelverkoop 
 

De jaarlijkse wafelverkoop was ook dit jaar een groot succes. Er werden maar liefst 1227 dozen verkocht.  

 
 

De bezielende krachten, 
Conny en Dorianne, 
poseren fier tussen de 
vele dozen. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
En als we zeggen dat er 
veel dozen zijn dan 
bedoelen we ook veel 
dozen, heel veel dozen 
zelfs. 

 
 

 
 

 

Zoals aangekondigd worden de best verkopende ploeg en de best verkopende speler/speelster beloond voor 

hun inspanning. En de winnaars zijn: 

 Best verkopende ploeg: Heren A met 226 dozen. Heren A krijgen een geschenkbon van 150 

euro voor een team-event. 

 Best verkopende speler/speelster: Imke Samyn met 58 dozen. Zij krijgt een geschenkbon 

ter waarde van 50 euro. 



Info avond 

 
Op vrijdagavond 19 mei organiseren we onze jaarlijkse info-avond in de kantine. De uitnodiging volgt nog, 

maar de datum kan je alvast in je agenda noteren. 

 

 

 
 

Gezocht 
Onze webmaster zoekt iemand met een goeie technische kennis van Drupal die bereid is om op vrijwillige 
basis een handje toe te steken. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Patrick.Vieren@skynet.be 
 
 
 
 
 
 

 

Persaandacht 
Ook in de pers wordt regelmatig aandacht besteed aan Davoc Lot. Een uittreksel van de recente 
persartikelen kan je ook terugvinden op de website:  http://www.davoc-lot.be/persberichten 
 

 
 

 
 
 
 

Deze nieuwsbrief kwam tot stand met de medewerking van: 
  

Koen Hofmans 
Patrick Vieren 
 

Alle bijdragen, suggesties en opmerkingen zijn welkom bij Patrick.Vieren@skynet.be 
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