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Hallelujah! Davoc Lot was al een hele tijd op zoek naar vers bloed voor de 

bestuursploeg van jullie geliefde volleybalclub. De zoektocht was lang en intensief, 

maar we zijn er geraakt! De continuïteit van de clubwerking is dus verzekerd. Dat is 

een pak van ons hart, en wellicht ook van dat van jullie. De nieuwe bestuursploeg 

wordt de komende maanden klaargestoomd om vanaf volgend seizoen volledig 

operationeel te zijn. De huidige ploeg blijft tot dan paraat en zal ook nadien 

beschikbaar blijven voor advies en hulp.  

 

  

De nieuwe bestuursploeg die aan de slag gaat vanaf volgend seizoen bestaat uit: 

•    Voorzitter: Wim Van Den Neste 

•    Ondervoorzitster: An Baeyens 



 

•    Secretaris: Peter Van Stevens 

•    Penningmeester: Sandy Goens 

•    Sportieve cel: Lasse De Kesel – Yannick Van Leeuwen 

•    Kantine: Marc Sermon 

•    Uitrusting en materiaal: An Van Aelbroeck – Lieve Lauwers – Sarah Vranckx 

•    Public Relations: Erwin Herremans 

•    Administratie: Ann Michiels 

 

  

 

Ondersteuning clubwerking: 

•    API – vertrouwenspersoon: An Dierickx en Pieter-Jan Wynant 

•    Nieuwsbrief: Tina Deneyer  

•    Medewerkers bij activiteiten: Inge Soufnanguel, Esther Terwingen, Lore Depauw 

•    De vele ploegverantwoordelijken die iedere week paraat zijn om al onze 

jeugdploegen te begeleiden.  

 

Een welgemeende dankjewel aan de enthousiastelingen die zich engageren voor 

Davoc Lot en natuurlijk ook aan de uittredende bestuursploeg voor de jarenlange 

inzet! 

 

 

 

 

 

Zomerstage  

 

 

En we hebben nog goed nieuws! De eerste succesvolle editie van de Zomerstage voor 

lagereschoolkinderen in 2022, krijgt dit jaar een vervolg. Van 21 tot 25 augustus 2023 kan je 



 

bij Davoc Lot terecht voor een stevige portie volleybal, aangevuld met nog heel wat andere 

toffe activiteiten. Zin in? Omcirkel 21 tot 25 augustus alvast in je agenda! Meer info volgt.  

 

 

 

 

Champions league  

 

 

 

Op 2 januari speelden onze U13-meisjes de Kerstronde van hun Champions League 

campagne. De Champions League, hoor ik u denken... Niet te vergelijken met het 

miljoenenspektakel in het voetbal, maar toch... het gaat om een competitie waarin ploegen 

van hoog niveau van overal te lande elkaar treffen tijdens de schoolvakanties. Volgens 

Volley Vlaanderen is De Champions League bedoeld om talenten nog extra 

wedstrijdmomenten aan te bieden tegen gelijkwaardige tegenstanders. 

Davoc Lot organiseerde in deze editie een kwalificatieronde, waardoor onze meisjes een 

"thuiswedstrijd" spelen.  

 

Onze reporters ter plaatse maakten volgend verslag: 

 



 

 

Maandagochtend 2 januari verzamelden U13 topploegen bij de meisjes van over gans 

Vlaanderen in onze sporthal in Lot om zich met elkaar te meten. 

Dit tornooi biedt de U13 meisjes extra leerkansen en wedstrijdmomenten.   

Voor onze eigen meisjes was het meteen van moeten tegen VDK Gent, de grootste 

concurrent om door te stoten naar de kruisfinales. 

 

De eerste set was van beide ploegen van zeer hoogstaand niveau. Getuige daarvan een zeer 

spannende en gelijk opgaande set die op het einde door Davoc Lot gewonnen werd. In de 

tweede set leken onze meisjes te denken dat de buit al binnen was en werd de set 

binnengehaald door VDK Gent. Er moest dus ook meteen een 3e set gespeeld worden. Een 

spannende set die tot 8-8 alle richtingen uit kon. Nadien viel de bal iets te makkelijk aan 

onze kant van het net en was het Gent dat uiteindelijk de matchwinst wist binnen te halen.  



 

 

Aan het begin van de tweede groepswedstrijd tegen Mendo Booischot was van teleurstelling 

nauwelijks sprake. Door het eigen niveau zo hoog mogelijk te houden, wist Davoc Lot 

relatief makkelijk te winnen in 2 sets.  

De derde groepswedstrijd werd aangevat met het besef dat er gestunt moest worden tegen 

Amigos Zoersel. Geen makkelijke opdracht als je weet dat Zoersel beide groepswedstrijden 

makkelijk kon winnen. Onze meisjes waren niet onder de indruk en speelden op een hoog 

niveau mee met de tegenstander. Een stunt zat er jammer genoeg niet in en de groepsfase 

werd afgesloten met een 0-2 nederlaag. 

Daardoor traden onze meisjes in de namiddag aan voor plaats 5 tot 7. Ze namen het daarbij 

op tegen Govok Gooik waarvan, na een moeilijke wedstrijd met 2-1 gewonnen werd, en 

opnieuw Mendo Booischot wat met 2-0 opnieuw nauwelijks tegenstand gaf. 

 

Davoc Lot eindigde op een 5e plaats, één plaats hoger dan het resultaat van het tornooi in 

de herfstvakantie.  



  

 

Een bijzondere dank je wel aan Jonathan, hun coach, om de meisjes zo goed te begeleiden, 

de supporters die Davoc Lot stevig aanmoedigden en de talrijke vrijwilligers die de 

organisatie van dit tornooi mogelijk maakten. We hebben genoten van deze sportieve dag.”  

 

 

 

 

Supporters gevraagd  

 

 

 

Winnen gaat zoveel makkelijker met een flinke schare supporters die je aanmoedigen. Dat 

weet elke competitiesporter. Onze twee seniorenploegen spelen de komende maanden nog 

een aantal thuiswedstrijden en kunnen altijd wat extra steun gebruiken. Dus smeer je 

stembanden, grabbel je familie en vrienden bij mekaar en zak af naar de sporthal om te 

supporteren! De senioren heren en dames zullen je op hun blote knietjes danken na de match 

🤪. Hier nog even de thuiswedstrijden op een rijtje:  

 

 

Dames:  

 



 

Heren:  

 

 

 

 

Bekeravonturen  

 

 

 

 

Overwinteren in de Vlaams-Brabantse 

bekercompetitie, twee van onze 

jeugdploegen hebben dit doel bereikt. 

Zowel de U17 als de U15 meisjes bereikten 

de kwartfinale en mochten na nieuwjaar 

hun bekeravontuur verder zetten.  

 

 

De U15 meisjes waren eerst aan de beurt. En met succes. Op zondag 15 januari kwamen ze 

met een 2-3 overwinning terug van VC Feniks Haacht. Het zag er in het begin nochtans niet 

goed uit. De eerste 2 sets werden met zware cijfers verloren. Maar vanaf set 3 kwamen onze 

meisjes pas goed op dreef. Set 3 en 4 werden vlot gewonnen en ook in de tie-break stond er 

geen maat op het meesterschap van onze U15.  

Uitslag:  2-3 (25/13, 25/8, 12/25, 18/25, 6/15) 

 

Knap gedaan en op naar de halve finale dus. Daarin ontvangen ze in onze zaal de winnaar 

van de wedstijd VBC Betekom – Volley Haasrode Leuven A.  

 



 

 

De U17 meisjes hebben meteen een extra 

motivatie om ook hun kwartfinale met 

succes af te werken. Die wedstrijd wordt 

op 28 januari om 13 u gespeeld in 

Zoutleeuw. Tegenstander is Volanzo 

Landen-Zoutleeuw.  

 

 

 

 

Koekentornooi  

 

 

 

De voorbije jaren organiseerde we telkens in de kerstvakantie ons “koekentornooi”. Omdat 

Kerst en Nieuwjaar in de voorbije vakantie in het weekend viel was er geen geschikte datum 

te vinden. Maar niet getreurd, we zullen ons koekentornooi deze keer aan het eind van het 

seizoen houden. De exacte datum ligt nog niet vast maar van zodra we dit weten zullen we 

dit meedelen.  

 

 

 

 

Vriendjesdagen  

 

 



  



 

 

 

Extra-sportieve actie  

 

 

 

We herinneren je ook graag nog eens aan dat je door je online aankopen via Trooper te doen, 

je de club kan steunen, zonder dat het je ook maar 1 eurocent extra kost:  

 

 

Trooper is een online winkelplatform waar je terecht kan voor al je online aankopen bij meer 

dan 600 verschillende webshops. Bekende winkels waaronder Bol.com, Coolblue, 

Collect&Go, Dreamland, Decathlon, JBC, Torfs, Connections, Hema, AS Adventure, 

Mediamarkt en vele anderen beslisten om het verenigingsleven een duwtje in de rug te 

geven via een samenwerking met Trooper. 

 

  

 

Hoe zit Trooper precies in mekaar? 

Van plan om online te shoppen? Surf dan eerst naar de Trooper-pagina van Davoc Lot via 

deze link: https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/davoclot 

 

Op onze Trooper-pagina zie de lijst van alle winkels van het Trooper-platform. Klik op het 

icoontje van de winkel waar je wil shoppen en doe je aankopen. Wij krijgen dan een kleine 

commissie op wat jij betaalt voor het product dat je wil kopen. Er is geen prijsverschil tussen 

een online aankoop met of zonder Trooper. 

 

Kortom, met 1 klik steun je Davoc Lot zonder dat het jou extra geld kost! Zeker doen! 

Nog vragen over Trooper? Het bestuur staat voor je klaar! 

    

 

https://davoc-lot.us17.list-manage.com/track/click?u=bb5c3986b6b34653cdaccddb9&id=8cc21c3f10&e=85103f571b

