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Bekerresultaten
U17 meisjes
1/4de finale
Davoc Lot - Smash Neerijse
Uitslag: 3-0 (25/5 25/22 25/7)
De U17 meisjes hebben zich op overtuigende wijze geplaatst voor de ½ finale.
Voor die ½ finale moeten ze naar Gooik, een erg lastige tegenstander dus.
De halve finale is gepland op 23 maart om 19.30 in Gooik.
Supporters: allen daarheen !!!!

U15 meisjes
1/4de finale
Kruikenburg Ternat - Davoc Lot 1
Uitslag : 3-2 (25/16 24/26 25/19 13/25 15/12)
Een nipt verlies na een super spannende wedstrijd.

U15 jongens
1/4de finale
Davoc Lot 1 - Olympia Haacht A
Uitslag: 3-2 (25/15, 23/25, 25/11, 16/25, 15/5)
½ finale
Davoc Lot 1 – Jeugdvolley Londerzeel
Uitslag: 1-3 (25/17, 20/25, 20/25, 21/25)

Stage in Playa d’Aro
Onze club organiseert van 26 maart tot 03 april een volleybalstage van 1 week in Spanje - Playa
d’Aro.
Er wordt voor de 22 deelnemende leden dagelijks 4 tot 5 uur volleybal training gegeven door twee
van onze clubtrainers alsook een aantal beachvolley sessies.
De locatie ziet er in elk geval aanlokkelijk uit.

De redactie van deze nieuwsbrief heeft een verslaggeefster meegestuurd met het verzoek om in de
eerstvolgende nieuwsbrief verslag uit te brengen van de Spaanse avonturen, de pittige en exotische details
inbegrepen.

Viviane en Honoré
Na meer dan 20 jaar zo goed als ieder weekend present te zijn om de bar open te houden, willen ze vanaf
eind dit seizoen van een welverdiende rust genieten.
20 jaar
valt:






waren ze wereldberoemd in Davoc-Lot en nabije omstreken. Alomtegenwoordig als er iets te doen
Als markeerder bij verschillende ploegen
Als scorebord-bediener bij H1
Als barkeeper
Als actief medewerker in de kantine-kuisploeg
Als eerste hulp bij allerhande noodgevallen

Viviane en Honoré Sermon waren 20 jaar gewoon “incontournable” bij Davoc.
Hun eerste stappen bij Davoc Lot werden in 1996 gezet toen hun zoon Marc het in zijn hoofd haalde om zich
aan te sluiten bij het toenmalige Volley Lot.
Als trouwe supporter waren Honoré en Viviane van bij het begin altijd op post om Marc en zijn ploeg aan te
moedigen. En zoals dat gaat als men regelmatig naar het volleybal gaat kijken: ze werden al snel gevraagd of
ze geen goesting hadden om mee te helpen in de bar.
Zo begonnen ze hun bar-carrière bij de thuiswedstrijden van Dames 1 in het turnzaaltje van de
gemeenteschool in Huizingen.
De sfeer en de smaak had het echtpaar Sermon direct te pakken. Toen Heren 1 naar 1ste Nationale steeg en
de zaal in Huizingen niet reglementair was, werd de sportschuur in Dworp de nieuwe thuisbasis . Ook daar
waren Viviane en Honoré achter de toog te vinden. Hoewel je je van het begrip “toog” niet te veel moet
voorstellen. De geïmproviseerde kantine in de ingangsruimte van de sportschuur bestond uit een paar
tafeltjes, wat stoelen en vooral veel bakken bier. Die infrastructuur moest bij iedere thuiswedstrijd terug
opgebouwd en afgebroken worden.
Het was dus een revolutionaire
ommekeer toen in november 2003
de kantine in de nieuwe sportzaal in
Lot geopend werd. Uiteraard
verhuisden Viviane en Honore mee
naar Lot, ze wonen trouwens op een
boogscheut van de sportzaal.
Sedertdien zijn ze iedere vrijdag- en
zaterdagavond trouw op post in de
kantine en blijven ze gegarandeerd
tot de laatste, al is dat tot in de
vroege ochtenduren.
Naast hun bar-activiteiten maakten
ze zich ook nog verdienstelijk op
diverse eetkermissen toen die nog
plaatsvonden in het Paviljoen in Lot.
Wie herinnert zich niet “den trap” die naar de keuken leidt, verborgen in de catacomben onder het
Paviljoen. Honoré als frietenbakker en Viviane als coördinatrice stonden ook daar paraat om te helpen.
Op de gala-avond van 12 februari werden ze dan ook terecht gehuldigd voor hun jarenlange inzet en kregen
ze een passend geschenk aangeboden van de club.

Gala-avond
Op vrijdag 12 februari hadden we onze gala-avond ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van
stamnummer 640.
De afwezigen weten niet wat ze gemist hebben. De foto’s kun je bewonderen op:
http://www.davoc-lot.be/node/931
Hierbij alvast een paar
sfeerbeelden:

Ook de plaatselijke politici waren aanwezig:

Topmoment van de avond was de gala-wedstrijd tussen een ploeg samengesteld uit ex-spelers en de huidige
heren 1.
De ploeg van ex-spelers:

Boven :
Eric Beling, Stijn Debremaeker, Wim Degrève, Christian Barra, Wesley Rooselaers, Dirk Loobuyck, Nicolas
Joarlette, Egwin Avau, Dries Degrève
Onder : Gunther Desmedt, Dries Steenhouwer, Jürgen Desmedt, Kris Evens, Chris Segers
Heren 1:

Boven: trainer/coach Koen Cornelis, Pauwel Hofmans, Robbe Rampelberg, Jelter Demunter, Remco Demoortel
Onder: Werner Degrève, Alexander Sergooris, Mats Beulinckx, Erwin Herremans, Tom Steenhouwer, Quentin Wouters

Wim Degrève

Dries Steenhouwer

Pauwel Hofmans

Met dank aan gelegenheidsfotograaf Dries Meiresonne

Als het goed is mag het gezegd worden maar als het heel goed is moet het gezegd worden: Voor een
vlekkeloze organisatie van de gala-avond zorgde Chris Christiaens.

Bier van de maand

Leeuwse Schutter
Alc. 6,2%
Brouwerij Den Herberg (Buizingen)

Beschrijving: Ambachtelijk Belgisch amber-blond bier van hoge gisting, met hergisting in de fles.
Ingrediënten: Gerstemout, tarwemout, hop, gist, water.
Geproefd: Meteen een mooie hoptoets in de neus, met een moutige ondertoon, vrij fris, licht kruidig en
grassig. Eerst fris en zacht fruitig van smaak, vanaf de afdronk met een mooie bitterheid die komt opsteken,
lang blijft hangen tot het einde en zorgt voor een droog en lekker hopbitter einde. Wat mij betreft: een schot
in de roos. (Heb je ‘m?) :-D
Weetje: Gelanceerd in mei 2013 naar aanleiding van de 525ste verjaardag van de boogschuttersvereniging
Sint-Sebastiaansgilde uit Sint-Pieters-Leeuw. Op het etiket lees je: “Koninklijke schuttersgilde Sint-Sebastiaan
van Sint-Pieters-Leeuw is de oudste sportvereniging van de gemeente, opgericht vóór 1465, voert de
traditionele handboogsport hoog in het vaandel, is lid van het Vlaams Handschuttersverbond, staat open
voor jong en oud, vrouwen en mannen, heeft een ruime en gevarieerde activiteitenkalender en is het hele
jaar door actief.”

Materiaal
Op de evaluatieformulieren lezen we regelmatig opmerkingen over gebreken aan het materiaal (netten,
antennes). We zijn er ons bewust van dat er af en toe problemen zijn maar willen ter verduidelijking
meegeven dat de netten, palen en antennes geen eigendom zijn van de club zijn maar van de gemeente
Beersel. Bij problemen kunnen we dit enkel melden aan de sportdienst, en dat doen we dan ook telkens het
nodig is. Voor de effectieve herstelling of vernieuwing zijn we dus afhankelijk van de gemeente.

Karnaval
Je kon er niet naast kijken, de ganse regio werd de voorbije dagen overspoeld door karnavaleske figuren.
Uiteraard konden onze heren 1 niet ontbreken. De training van maandag 7 maart werd in aangepaste kledij
afgewerkt.

U15-jongens op uitstap
De U15 jongens organiseerden op zaterdag 5 maart een team-building activiteit. Op het programma stond
de wedstrijd Lennik Dames tegen Veltem-Beisem in de 1ste Divisie B ( best hoog niveau dus ). Trainster Esther
is een van de sterkhouders bij Lennik. Ook jeugdtrainster en ex-speelster Lobke De Jong, die samen met
Esther de Lennikse kleuren verdedigt, poseerde graag mee op de foto.

Vacature
Omdat Viviane en Honore met welverdiende rust gaan zoekt het bestuur voor volgend seizoen een
gemotiveerde barman en/of vrouw die bereid zijn om af en toe de bar open te houden in het weekend.
Er is geen specifieke kennis vereist. Kandidaten kunnen zich melden bij het bestuur. Ook voor verdere
inlichtingen kan men terecht bij het bestuur.

