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Beste leden, 

 

Het is nog maar eens een vreemd volleybalseizoen geweest. Ondanks een hoopvolle 

start werden we opnieuw geconfronteerd met de desastreuze gevolgen van de corona 

epidemie. Geen toeschouwers meer in de zaal, trainers, spelers of speelsters en 

ploegen in quarantaine, een resem uitgestelde wedstrijden, er was altijd wel iets om 

ons voor problemen te stellen. Het wordt trouwens nog een puzzel om al die 

uitgestelde wedstrijden nog in te plannen in de drukke kalender. 

 

Maar het einde van de miserie is nu toch wel in zicht. Enfin, dat hopen we toch want 

we hebben dit al meer gehoord en gelezen. Laat ons hopen dat we een vlot en 

normaal seizoenseinde mogen tegemoet gaan. En met een hopelijk zonnige lente en 

zomer op komst ziet de wereld er al veel beter uit. 

 

In dit nummer komen we ook nog eens terug op de recente huldiging van onze 

jubilaris en willen we ook jullie aandacht vragen voor een extra-sportieve actie ten 



 

voordele van de clubkas. 

 

Veel leesplezier! 

 

  

 

Om deze nieuwsbrief verder te laten bestaan zijn we dringend op zoek naar 

vrijwilligers die op regelmatige basis graag wat tijd willen spenderen om dit 

nieuwskanaal verder te onderhouden. We zijn ervan overtuigd dat deze nieuwsbrief, 

naast de sociale media, nog altijd zijn plaats heeft binnen de club. 

 

 

 

 

 

Breng jij jouw beste vriend of vriendin mee naar de training? 

 

 

 

 

Nieuwe leden zijn altijd welkom. Daarom hebben we tussen 15 januari en 15 februari in 

samenwerking met de volleybalbond de “vriendjesdagen” georganiseerd. 

 

Dat mag trouwens nog altijd en niet alleen tijdens de “vriendjesdagen”. De volleybalschool, 

U11 en U13 mogen altijd eens een vriendje of vriendinnetje meebrengen naar de 

volleybaltraining om te laten zien hoe leuk het is. Je vriendjes en/of vriendinnetjes mogen 

dan samen met jou je training vrijblijvend meevolgen. En als hij of zij het leuk vinden, dan 



 

kunnen ze ook lid worden van Davoc Lot om samen met jou verder te blijven volleyballen. 

 

Je vriendjes of vriendinnetjes moeten zich wel vooraf inschrijven door een mail te sturen 

naar  

secretariaat.davoclot@gmail.com met vermelding wanneer hij/zij zou willen komen. 

Ook het volledig adres en geboortedatum moet vermeld worden. Dit hebben we nodig om 

een tijdelijke verzekering af te sluiten. 

  

 

 

 

 

Vrijwilligers  

 

 

 

We hebben het al meermaals vermeld: onze club kan niet blijven bestaan zonder de hulp 

van vrijwilligers. We zijn dan ook blij te mogen vaststellen dat er bij onze jongste 

jeugdploegen (VS - U11-U13) er een paar ouders zich gemeld hebben als vaste 

scheidsrechter, ploegverantwoordelijke, trainster van een ploeg. We kunnen dit alleen maar 

toejuichen. Met een welgemeende dank aan Alexandre, Marijke, Annemie, Lieve, Jin, Peter, 

Steve, Manuel, Marie, Sandra, Annemie, Christine. Als ik iemand vergeten ben, alvast mijn 

excuses. 

 

Jullie inzet wordt ten zeerste gewaardeerd.  
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Extra-sportieve actie  

 

 

 

 

 

Met de lente en de zomer in zicht dat hopelijk zonnig weer zal meebrengen kunnen we al 

beginnen dromen van gezellige barbecueavonden. Ook de communiefeesten komen eraan. 

Het ideale moment dus om te zorgen voor een passende wijn. Omdat niets gezelliger is dan 

op een zwoele zomerse avond de barbecue aan te steken en lekker lang te genieten van een 

goede wijn bieden we jullie de mogelijkheid om vanaf ongeveer half maart opnieuw wijn te 

bestellen bij Davoc Lot. Na de geslaagde eindejaarsactie willen we deze keer jonge en 

fruitige wijnen aanbieden, ideaal dus voor een barbecue of gewoon om te genieten op het 

terras of in de tuin. 

We hebben het concept ook wat aangepast: je zal nu ook per fles bestellen en je zal je 

bestelling kunnen afhalen in de kantine. 

De clubkas dankt je bij voorbaat voor jullie bestellingen. 

 

 

 

 

Bekeravonturen  

 

 

Over de recente deelname aan de Vlaams-Brabantse jeugdbeker kunnen we vrij kort zijn. 

Enkel de U19 meisjes en de U17 meisjes overleefden de eerste ronde. Volgende keer beter. 

De uitslagen vind je hieronder: 

 



 

U13 Jongens 

Davoc Lot - VBC Betekom 

2 - 3 (25/11, 23/25, 25/15, 18/25, 10/15) 

 

U19 Meisjes 

Daatmet Liedekerke - Davoc Lot     

0 – 3 (20/25, 20/25, 19/25) 

 

    Zuun Volleybal Club - Davoc Lot 

    3 – 1 (25/20, 25/15, 23/25, 25/14) 

 

U17 Meisjes 

    Volley Bellingen Halle R84 - Davoc Lot     

    0 – 3 (18/25, 21/25, 12/25) 

 

    Velvoc Veltem Beisem B     - Davoc Lot 

    1 – 3 (13/25, 25/19, 14/25, 18/25) 

 

¼ finale     

Davoc Lot - Velvoc Veltem Beisem A         

1 - 3 (18/25, 20/25, 26/24, 19/25) 

 

U15 Meisjes 

Davoc Lot - VC Lennik Dames 

0 – 3 (16/25, 7/25, 12/25) 

 

U13 Meisjes 

Kreg Rotselaar - Davoc Lot 

3 – 0 (25/21, 25/22, 27/25)  

 

 



 

 

50-jaar lid van de club  

 

 

Het moest een verrassing blijven en we uiteindelijk dan toch zijn geslaagd in ons opzet. Het 

evenement was al gepland op 27 november vorig jaar maar door de toen geldende corona 

maatregelen hebben we dat moeten annuleren. Het bleef dus bang afwachten of het deze 

keer we zou lukken. En ja, op zaterdag 12 februari was het dan toch zover: om 15u30 

kwamen de burgemeester en het voltallig schepencollege naar de kantine om Guido De 

Gelaen te huldigen voor zijn 50-jaar lidmaatschap bij Davoc Lot. 

 

Zoals al gemeld in een vorige nieuwsbrief is Guido inderdaad al 50 jaar trouw lid van onze 

club. Hij begon als spelverdeler bij de club en op 32-jarige leeftijd besloot hij zijn 

volleybalschoenen aan de haak te hangen. Zijn sportief einde betekende echter niet dat hij 

de club in de steek liet, want sinds 1980 kunnen we op Guido rekenen voor allerlei taken. 

Gedurende lange tijd was hij voor niet minder dan 3 wedstrijden op één dag in de weer om 

het wedstrijdblad in te vullen, scheidsrechters te ontvangen en de omkadering van 

wedstrijden te verzorgen. Als je weet dat een wedstrijd makkelijk 2 uren kan duren, dan is de 

dag daarmee ruim gevuld. 

 

De huldiging op 12 februari was dan ook een terechte erkenning. Na een korte inleiding 

van onze voorzitter hadden de burgemeester en de Schepen van Sport niets dan lovende 

woorden voor zijn jarenlange inzet. De voorzitter bedankte Guido voor alles wat hij 

gedurende die 50 jaar voor de club gedaan heeft en nog altijd doet. Zijn lijst van activiteiten 

is nog altijd indrukwekkend en de voorzitter hoopt dat hij nog een aantal jaren verder bij de 

club zal blijven. De afspraak is alvast gemaakt om binnen 10 jaar zijn 60-jaar lidmaatschap te 

vieren. 

 

Burgemeester Hugo Vandaele (CD&V) benadrukte hoe belangrijk Guido al is geweest voor de 

vereniging, maar ook voor de vele inwoners die dankzij hem en de club een mooi en gezond 

tijdverdrijf aangeboden krijgen. “Ongeacht de mooie fusies die de club doorheen de jaren 

kende, bleef je de club trouw”, sprak sportschepen Elsie De Greef (N-VA). “Je viel in als 

scheidsrechter, kreeg een rol als conciërge en je werd verantwoordelijke voor de 



 

wedstrijdorganisaties en voor de kantine.”  

 

Na de speeches kreeg hij zijn diploma en de gouden medaille uitgereikt door het 

schepencollege. Zowel van de gemeente als van de club kreeg Guido ook een Beerselbon als 

geschenk.  

 

 

 

 



 

  

 

De huldiging werd afgesloten met een receptie aangeboden door de club. De 

huldiging kreeg ook aandacht in de pers. In ondermeer Het Laatste Nieuws, Het 



 

Nieuwsblad, Lotgevallen en Editiepajot verscheen een artikel over dit geslaagd 

evenement. 

 

We wensen Guido nog vele jaren plezier bij Davoc Lot.  

 

 

 

Initiator  

 

 

 

 

Speler/trainer Yannick Van Leeuwen heeft onlangs met succes 

de opleiding tot “Initiator” voltooid.  

 

Yannick benadrukt: “Een initiator-cursus volgen in tijden van 

Corona, is niet altijd simpel. Hoewel de cursus begeleiding 

ervoor heeft gezorgd dat de hele ervaring aangenaam en 

houdbaar bleef, kan je er niet omheen dat sommige zaken (zoals 

bijvoorbeeld een EHBO-leerstof) maar moeilijk kunnen volledig 

begrepen en verwerkt worden in een online-omgeving. Toch kan 

ik met blijdschap (en het nodige respect) zeggen dat de Vlaamse 

Trainer School er alles aan heeft gedaan om hun cursussen zo 

correct mogelijk te laten verlopen." 

Met onze felicitaties voor het succesvol beëindigen van de 

opleiding.  

 

 

 

 

Scheidsrechterverantwoordelijke  

 

 

Dezelfde Yannick is vanaf nu de scheidsrechterverantwoordelijke binnen Davoc Lot. De 

opgenomen verantwoordelijkheden zijn de volgende:  



 

• Communicatie naar de officiële scheidsrechters 

• Aanspreekpunt voor de officiële scheidsrechters 

• Organiseren opleiding van vrijwilligers die vaste scheidsrechter willen zijn voor een 

van onze ploegen (jeugd of reserves) 

• Organiseren opleiding voor de leden die 1 à 2 keer per seizoen een jeugdwedstrijd 

moeten fluiten 

   

 


