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Beste leden 
 

Het was een turbulent begin van het jaar met de perikelen rond de zaal in Lot. Toestanden die buiten onze 
wil gebeurden en die best wel vermeden konden worden.  
Het volledige verhaal kunt u verder in dit nummer lezen. We hopen in ieder geval dat de problemen 
binnenkort definitief van de baan zullen zijn. 
 

 

 

 

 

Veel leesplezier 
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Bekerresultaten 
 
Er zijn vier kwartfinalisten (jongens U19, U17, U15 en U11) en bij de meisjes zijn de U15 geplaatst voor de 
halve finale. Tot nu toe een mooi resultaat. 

 
Heren A  

 DAVOC LOT A - VC KNØDDE MEISE  
Uitslag : 3 - 0 (25/13, 25/18, 25/21) 

 
DAVOC LOT A - KREG ROTSELAAR 
Uitslag: 2 - 3 (27/25, 19/25, 22/25, 25/12, 9/15) 

 
Heren B 

DAVOC LOT B - KREG ROTSELAAR 
 0 - 3 (11/25, 10/25, 17/25) 

 
Dames 

BERG-OP WIJGMAAL A - DAVOC LOT 
Uitslag : 3 - 0 (25/0, 25/0, 25/0) 
 
Opm: door de weinig sportieve houding van de tegenstander werd er geen geschikte datum 
gevonden en hebben we forfait gegeven 

 
U19 jongens 

DAVOC LOT - VCV LEEFDAAL 
Uitslag: 0 - 3 (24/26, 20/25, 24/26) 
 
Ondanks het verlies mogen de U19 jongens een ronde verder en komen in de kwartfinale uit Lizards 
Lubbeek. 
 

Kwartfinale: 
LIZARDS LUBBEEK-LEUVEN -  DAVOC LOT 
Op 03/02/2017 om 21:00 
 

U17 jongens 
JEUGDVOLLEYBAL LONDERZEEL - DAVOC LOT 
Uitslag: 2 - 3 (25/21, 16/25, 25/17, 16/25, 12/15) 
 
Kwartfinale: 
DAVOC LOT - KRUIKENBURG TERNAT 
Op 10/02/2017 om 20:00 in Lot 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

U15 jongens 
VOLLEY HAASRODE LEUVEN (VHL) - DAVOC LOT 
Uitslag : 3 - 0 (25/15, 25/13, 25/12) 
 
Net als de U19 jongens werden de U15 jongens opgevist en mogen de kwartfinale spelen, ook al 
tegen Lizards Lubbeek. 
Kwartfinale: 
LIZARDS LUBBEEK-LEUVEN - DAVOC LOT 
Op 11/2/2017 om 10:30 in de sporthal in Korbeek-Lo 

 
U13 jongens 

DAVOC LOT - ZUUN VOLLEYBAL 
Uitslag : 1 - 3 (25/22, 15/25, 19/25, 18/25) 

 
U11 jongens 

DAVOC LOT - LIZARDS LUBBEEK 
Uitslag: 0 - 3 (14/25, 9/25, 12/25) 
 
De U11 jongens wilden niet onderdoen tegenover de U19 en U15 jongens en werden ook opgevist 
om de kwartfinale te spelen. 
 
Kwartfinale: 
VOLLEY HAASRODE LEUVEN (VHL) -  DAVOC LOT 
Op 04/02/2017 om 11:30 
 

U19 meisjes 
GOVOK CAMMAERT GOOIK VZW - DAVOC LOT 
Uitslag: 3 - 0 (25/10, 25/19, 25/12) 

 
U17 meisjes 

GOVOK CAMMAERT GOOIK VZW - DAVOC LOT 
Uitslag : 3 - 0 (25/17, 25/20, 25/16) 

 

U15 meisjes 
Smash Neerijse - DAVOC LOT 
Uitslag: 0-3 (13/25, 18/25, 17/25) 
 
DAVOC LOT - VC MOLENSTEDE 
Uitslag: 3 - 1 (25/20, 25/16, 22/25, 25/18) 
 
De U15 meisjes zijn dus geplaatst voor de halve finale. De tegenstander wordt de winnaar van de 
wedstrijd VC Lennik Dames  – Volley Haasrode Leuven 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

 
 

De U15 meisjes na hun overwinning in de kwartfinale tegen Molenstede 
 
 

 
 

 
 

U13 meisjes 
VCV LEEFDAAL-BERTEM - DAVOC LOT 
Uitslag : 0 - 3 (15/25, 9/25, 11/25) 

 

DAVOC LOT - LIZARDS LUBBEEK-LEUVEN 
Uitslag: 2 - 3 (8/25, 25/9, 25/23, 17/25, 13/15 
 

U11 meisjes 
DAVOC LOT - VC LENNIK DAMES 
Uitslag: 0-3 (12/25, 7/25, 12/25) 

  



Zaal Vogelenzang 

 
Donderdag 5 januari: Telefonisch wordt ons door de gemeente meegedeeld dat de zaal in Lot op zaterdag 7 

januari niet kan gebruikt worden omwille van de verwachte sneeuwval. Niet echt een verrassing maar toch  

hield je dit niet voor mogelijk. 

We hadden inderdaad ongeveer een jaar geleden aan de sportdienst gemeld dat er vochtplekken zichtbaar 

waren op de muur. Als antwoord kregen we in april van vorig jaar te horen dat er een probleem met het dak 

ontdekt werd. Enkele kleine balkjes van het dakgebinte waren doorgebogen. Daardoor ontstond een scheur 

in het dak en kon het binnen regenen. Er werd ons verzekerd dat er absoluut geen gevaar was, maar dat de 

zaal onbruikbaar zou kunnen zijn bij zware sneeuwval. Omdat er in de zomer meestal geen sneeuw valt in 

deze regio, was er niet direct een probleem voor Davoc Lot en had de gemeente alle tijd om het probleem 

op te lossen.  

Niet dus. In juni werd door de gemeente een studiebureau aangeduid om een diepgaand onderzoek uit te 

voeren. Het resultaat daarop laat 9 maanden na onze eerste melding nog altijd op zich wachten. Met als 

gevolg dat we op 7 januari de zaal niet binnen mochten wegens de aangekondigde sneeuw.  Achteraf gezien 

bleek het loos alarm want, zoals een notoir bestuurslid het verwoordde, er lag nog niet genoeg sneeuw om 

één sneeuwbal te maken.  

Maandag 9 januari was de zaal terug open met de wetenschap dat er bij de eerstvolgende sneeuwval er 

opnieuw een zaalverbod zou komen. In die dagen werden alle mogelijke weerberichten nauwlettend in het 

oog gehouden.  Voorspellingen zoals “mogelijk smeltende sneeuw tot lichte sneeuwval in het midden van 

België” zorgden bij het bestuur voor de nodige onrust.  

Woensdagavond 11 januari kwam dan het verdict vanuit het schepencollege: de zaal moest ook in het 

weekend van 13 en 14 januari afgesloten worden omdat men geen enkel risico wilde nemen. Met 6 

thuiswedstrijden op het programma zou het een huzarenstuk worden om dit geregeld te krijgen. 

Na een nachtje slapen werd dan donderdagmorgen “plan B” in werking gezet: de sportdienst vragen of de 

zaal in Dworp voor ons alleen kon gereserveerd worden, tegenstanders verwittigen, de volleybalbond 

verwittigen en zaal wijzigingen doorgeven zodat ook de arbiters op de hoogte waren. Naast deze 

administratieve rompslomp was er ook een logistieke probleem: ballen, tafels en stoelen, meetlat, 

paalbeschermers, frigo’s, alles moesten verhuisd worden van Lot naar Dworp. 

Dit maar om te zeggen dat een verhuis heel wat extra werk met zich meebrengt. Gelukkig konden we 

rekenen op een paar goeie zielen om alles op tijd geregeld te krijgen.  

Ondertussen werd door de gemeentelijke diensten vastgesteld dat het probleem met het dak voor een groot 

stuk te wijten is aan waterophoping in de dakconstructie en niet aan de zonnepanelen zoals eerder gedacht. 

Daarom werden er gaten in de muren geboord en buizen aangebracht, zodat het teveel aan water kon 

weglopen. Daarnaast loopt het hersteldossier bij de gemeente verder, waarbij het studiebureau moet 

aangeven hoe de versterking van de doorhangende tussenbalken het best opgelost wordt. 

Afhankelijk van de aard van de werken (een bijkomende balk steken, de huidige balken verankeren, ...) zal de 
zaal een tijd ongeschikt kunnen zijn. De gemeente hoopt deze werken in de zomer te kunnen uitvoeren, dat 
zal dan maar liefst ongeveer anderhalf jaar geduurd hebben. 

We zijn benieuwd !   



Materiaal en uitrustingen 

 

Een extra illegaal gat in het net, een antennehoesje dat het voortdurend laat afweten, een ei-bal of papa 

stak éénmaal je truitje in de was en nu blijft er een XX mini exemplaar 

over. 

Kortom met alle problemen in verband met uitrusting en materiaal kan je 

steeds bij mij terecht. 

Vanaf begin januari ben ik verantwoordelijk voor de uitrustingen en het 

materiaal van Davoc Lot 

Je kan me bereiken op mijn GSM nummer: 0476819321 of via e-mail: 

luc.mosselmans@skynet.be 

Natuurlijk kan je problemen ook nog steeds doorgeven via je 

ploegverantwoordelijke of trainer. 

 

Bij deze dankt het bestuur Christine Stockmans die in de voorbije periode verantwoordelijk was voor het 

materiaal en de uitrustingen.  

 

 

Tracht bij het opstellen van het net er voor te zorgen dat de bovenste spankabel zoveel 

mogelijk één rechte horizontale lijn vormt. Dit doe je door de schuifijzers in de paal op de 

juiste hoogte te plaatsen en niet op de max. hoogte. Er worden de nodige aanduidingen 

op de palen aangebracht. 
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Champions League 

Ook dit seizoen zijn we aanwezig met de U15 meisjes in het prestigieuse Champions League tornooi. 

Omdat iedere deelnemende ploeg elk om beurt een tornooi moet organiseren was het op maandag 2 januari  

onze beurt. 

Puur sportief gezien was het niet echt een succes, maar om het met een huizenhoog cliché te zeggen 

“deelnemen is belangrijker dan winnen”. 

Onze meisjes verloren de wedstrijden tegen Meerbeke en Zandhoven maar wonnen hun laatste wedstrijd 

tegen Stekene met 3-0 en eindigen daarmee op een 5de plaats. Punten behalen in een champions league 

tornooi is op zich al een succes, daar kunnen onder meer blauw-zwart getinte voetballers uit de Brugse regio 

alleen maar van dromen. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onze meisjes in actie tegen Meerbeke 

 

 



Ook de supporters waren al op de 2de dag van het jaar aanwezig om onze meisjes aan te moedigen: 

 

 

Eindrangschikking van het tornooi in Lot 

# Ploeg 
W 

Gewonnen 
W 

Verloren 
S 

Gewonnen 
S Verloren 

P 
Gewonnen 

P 
Verloren 

1 
VLAMVO 

VLAMERTINGE 
4 0 8 1 212 154 

2 
MEVOC 

MEERBEKE 
3 1 7 4 220 202 

3 VBC ZANDHOVEN 2 2 5 5 193 187 

4 MOLVOC MOL 1 3 4 6 194 215 

5 DAVOC LOT 1 2 3 4 148 146 

6 
VAMOS STEKENE - 
SINT-GILLIS-WAAS 

0 3 0 7 113 176 

 

  



Koekentornooi 

Naar jaarlijkse gewoonte organiseerden we in de kerstvakantie het “koekentornooi”, waar 

gelegenheidsploegen tegen elkaar wedstrijdjes spelen.  

 

 
 
 
 
 
 
 
Nancy probeert de spelregels 
nog eens uit te leggen. De 
bedoeling is dat er gewonnen 
wordt maar vooral dat het 
plezant is. 

 
 

 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 



En de winnaars zijn: 

 

Jelle, Lasse, Nolan, Sien, Ines en Alice 

Een koekentornooi zonder koeken zou maar heel flauw zijn. Met dank aan de PV’s en ouders die zorgden 

voor de koeken en chocomelk. 

 

 

 



 

Heren A 
 
Na 12 opeenvolgende competitie wedstrijden zonder nederlaag en met maar 4 sets verloren werd de 
verplaatsing naar de 2de gerangschikte Velvoc aangekondigd 
als een mogelijk beslissende ontmoeting in de titelstrijd. Bij 
winst kwam de titel inderdaad in zicht, bij verlies zou het in de 
resterende 9 wedstrijden nog spannend worden waarbij liefst 
geen puntenverlies meer zal geleden worden. 
  
 
 
 
De wedstrijd begon veelbelovend met een vlotte winst in de 
eerste set, en dit onder het goedkeurend applaus van de 
meegereisde supporters die netjes op een rij zaten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maar dan begon het te haperen. Set 2 werd verloren en 
ook in set 3 vonden onze mannen geen weerwerk tegen 
het goedspelende Velvoc. 
Set 4 was erop of eronder en het bleef spannend tot het 
einde maar ook deze set werd nipt verloren, meteen de 
eerste nederlaag van het seizoen. En het moet gezegd, 
Velvoc was beter. 

 
 
 
 
 
 
 
De coach probeerde tevergeefs het tij te doen keren. 
  
  
 

 

 

 
Ondanks deze verlieswedstrijd blijven Heren A op de 1ste plaats staan in de rangschikking en behouden alle 

kansen op de titel. We moeten er niet flauw over doen, een promotie naar 1ste provinciale zou meer dan 

welkom zijn. Dus duimen maar voor een goed eindresultaat. 

 

 

 



wafelverkoop 

 
Binnenkort organiseren we onze jaarlijkse wafelverkoop, niet alleen omdat het lekkere wafels zijn maar 

uiteraard ook met de bedoeling om de clubkas wat te spijzen. 

De details over het aanbod en de prijzen krijgt u binnenkort via uw PV. Wafels (nogal logisch) en truffels 

zullen zeker niet ontbreken. 

 

 

 

 

 

Wij sporen jullie dan ook aan om zoveel mogelijk wafels en truffels uit het aanbodt te verkopen aan 

familieleden, vrienden, buren …  

Wij danken jullie nu al voor jullie enthousiasme en jullie steun !!! 

 

 

 

Proficiat 

 

 

 
 

 

 

Op 4 december 2016 kwam er heuglijk nieuws van Erwin Herremans (Heren A). Vriendin Line had het leven 

geschonken aan een flinke dochter die de naam Noor meekreeg. 

Met de felicitaties van Davoc Lot voor de trotse ouders.     

Kleine Noor werd al gespot tijdens een thuiswedstrijd van Heren A en is daarmee een ernstige kandidate om 

de titel van “jongste supporter ooit” van Davoc Lot te krijgen. 

 



bier van de maand 

 
Voor Duvel Tripel Hop selecteren de brouwers elk jaar een derde veelbelovende hopsoort. Zo blijft het 
uiteindelijke smaakprofiel verrassend boeiend voor elke echte bierliefhebber. 
 
Voor 2016 selecteerden onze brouwers de experimentele hopsoort HBC-291 uit de Yakima vallei in de 
Verenigde Staten. Deze is zo extreem nieuw dat hij nog geen 
officiële naam heeft. 
 
Dankzij de derde hopsoort kent Duvel Tripel Hop 2016 een 
aroma van zwarte peper, rozen en lavendel. Door het 
toepassen van de ‘dryhopping’ techniek, waarbij we de 
hopbellen pas later in het brouwproces toevoegen, worden 
deze hop-aroma’s extra waarneembaar. 
 
Deze hogere aromatische intensiteit geeft bovendien een 
hogere volmondigheid, hetgeen zich vertaalt in een finaal 
alcoholpercentage van 9,5 %. 

3,2 € 

 

 

 

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: 
  

Dorianne Van Haelen (foto’s) 
Patrick Vieren 
 

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

3,2 €  

http://www.davoc-lot.be/persberichten
mailto:Patrick.Vieren@skynet.be
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9kef3jf7PAhWJ1IMKHYnJCfgQjRwIBw&url=http://www.academieaandeangstel.nl/blog/item/duitse-kranten-en-tijdschriften-online&psig=AFQjCNEWNInvzNNUvX8bHSuNlG6YHeqETg&ust=1477764908240082
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjlrtnijf7PAhUW8YMKHbFiCwMQjRwIBw&url=http://www.bloggen.be/heikant_l4/archief.php?ID%3D1587534&psig=AFQjCNEWNInvzNNUvX8bHSuNlG6YHeqETg&ust=1477764908240082

