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Beste leden, 

Het zijn woelige tijden voor sportclubs. Je kan het merken aan de aandacht die de media  er aan besteedt. 
Zowat iedere gemeente in Vlaanderen heeft te kampen met budgettaire problemen en moet op zoek naar 
bijkomende inkomsten of besparingen. De sportclubs zijn daarbij een makkelijk doelwit. De meeste 
sportclubs huren hun infrastructuur aan de gemeente en worden nu, zonder vorm van inspraak, 
geconfronteerd met hogere huurprijzen en lagere subsidies. Veel clubs riskeren daarmee in moeilijkheden te 
komen 
Ook Davoc Lot ontsnapt er niet aan. Wij huren zowel de sportschuur in Dworp als de zaal Vogelenzang in Lot 
aan de gemeente Beersel. 
In december kregen we van het gemeentebestuur te horen dat de huurprijs vanaf 1 januari 2014 gevoelig 
gestegen is. Een prijsstijging die al gauw neerkomt op een paar duizenden euro per jaar.  Geen kleinigheid 
dus en het noodzaakt ons tot een wijziging in onze planning.   
Hoewel we de voorbije seizoenen telkens twee eetkermissen gepland hadden, was dit voor het huidig 
seizoen niet voorzien. Maar door de onvoorziene en onverwachte maatregelen van de gemeente zijn we 
genoodzaakt om een toch nog een activiteit te organiseren. Toch nog een 2de eetkermis is op korte termijn 
onmogelijk en biedt ook geen garantie op succes. Daarom hebben we, als alternatief, besloten om een 
wafelverkoop te organiseren.  Om de lasten en de inspanning gelijk te verdelen onder alle leden vraagt het 
bestuur dat ieder lid minstens 5 dozen afneemt. We beseffen dat dit een extra inspanning is maar we hopen 
en rekenen er op dat jullie hiervoor, in het belang van de club,  begrip zullen kunnen opbrengen.  
 
Maar er is niet alleen minder goed nieuws te melden. Op sportief vlak loopt het uitstekend. 
Onze ploegen presteren meer dan behoorlijk in de bekercompetitie. We hebben maar liefst 8 ploegen die tot 
in de kwartfinales geraakt zijn.  
Ook in de competitie zijn we prominent aanwezig in de hoogste regionen. Geen reden tot klagen dus. 
Integendeel. 
 
Een lovenswaardig initiatief kwam er van de ouders van de U13 meisjes. De rollen werden voor één keer 
omgedraaid : de ouders op het veld en de kinderen op de tribune als supporter. Hoe dat afgelopen is kun je 
hier verder lezen. 
 
 
Veel leesplezier 

 

 

  



Bekerresultaten 

Onze ploegen doen het uitstekend in de bekercompetitie.  

Bij de senioren hebben onze dames een stunt uitgehaald en 1ste provincialer Londerzeel naar huis gestuurd. 
Bij de jeugd kwam de  grootste verrassing van de U17 meisjes. Ze hadden dit seizoen nog geen enkele 
wedstrijd gewonnen maar in de beker was het meteen prijs. In de 1/8ste finale moest Rotselaar er aan 
geloven.  
Naast de U17 meisjes zijn ook de U19 meisjes,  U15 meisjes en U13 meisjes geplaatst voor de ¼ finale. 

Bij de jongens verloren de U13 en U11 jongens hun 1/8ste finale maar beiden werden opgevist als beste 
verliezer en zijn dus ook, net als de U17 jongens,  vertegenwoordigd in de ¼ finale.  
 

Programma kwartfinales: 

Dames  

 Davoc Lot – Lizards Lubbeek Leuven 2 

U19 meisjes 

 Kruikenburg Ternat – Davoc Lot 

U17 jongens 

 Davoc Lot – Wolvertem Sporting 

U17 meisjes 

 Velvoc Veltem Beisem – Davoc Lot 

U15 meisjes 

 Tarco Zoutleeuw A – Davoc Lot 

U13 jongens 

 JeugdvolleyLonderzeel – Davoc Lot 

U13 meisjes 

 Kruikenburg Ternat – Davoc Lot 

U11 jongens 

 Olympia Haacht – Davoc Lot 

Wanneer de wedstrijden gespeeld worden kun je terugvinden op onze website onder de rubriek 
“bekerwedstrijden”. Van zodra de datum gekend is, wordt die op de website gezet.  



U17 meisjes: triomf in de beker 

Onze U17 meisjes moesten op xxx naar Rotselaar voor hun 1/8ste finale van de Vlaams-Brabantse beker. Een 
lastige verplaatsting kondigde zich aan. 
De wedstrijd begon niet al te best voor de bezoekers.  We kwamen zeer snel aan op een 5-0 achterstand. 
Maar gaandeweg vochten onze meisjes zich terug in de wedstrijd. Voor iedere bal werd er gevochten en de 
concentratie was top. Bij 20 - 20 namen onze scholieren de leiding en wonnen de eerste set met 23-25. 
 
De tweede set begon terug met achtervolgen maar kwamen sterk terug. Kreg rotselaar gaf zich niet 
gewonnen en vocht tot de laatste snik. Coach Erik moest ingrijpen met een tactische verandering waarop de 
tegenpartij geen gepast antwoord vond. Resultaat : onze meisjes wonnen set 2 met 21-25 
 
De derde set was echt super spannend. Beide ploegen haalden het onderste uit de kan. Davoc liep 5 punten 
uit maar Kreg gaf zich niet gewonnen en kwam terug tot 23 – 23. Door een foute opslag van Kreg mochten 
onze helden opslaan voor de match. De eerste matchbal was meteen raak : een ace. 
 
Deze bekerwinst was tevens ook de eerste wedstrijd die dit seizoen werd gewonnen. De stem van coach Erik 
was na de match wel wat minder. 
  
Na de match werd er een feestje gebouwd met de meegereisde supporters die hun ploeg tot het uiterste 
gesteund hadden. 

 

 

 

 

 

 



De U13 jongens in de Vlaamse Jeugd Champions League 

Op maandag 23 december trokken de U13 jongens op missie naar Torhout en omdat onze eerste wedstrijd 
reeds om 09.00 uur startte , was het reeds verzamelen geblazen op het voor sommigen ontieglijk vroege 
07.00 uur. Iedereen tekende netjes present waarop spelers en sportzakken in de auto van de coach geladen 
werden. Aan de spraakwaterval van Jonathan was meteen duidelijk dat hij de vroege ochtend het best van 
allen verteerd had. 
Onderweg verloren we een dikke 20 minuten omwille van een verkeersongeval maar toch hadden we nog 
tijd genoeg om door de scheidsrechters goedgekeurd te worden en ons vervolgens deftig op te warmen voor 
de wedstrijd tegen Berlare-Zele. Het was meteen raak, onze eerste tegenstander werd vlot opzij gezet met 
25-17 en 25-15. Tijd genoeg tot de tweede wedstrijd om al een eerste keer te eten. 
Bij de opwarming zagen we al dat Roeselare van een heel ander kaliber zou zijn. Misschien net iets teveel 
onder de indruk in de eerste set ( 25-16 ) maar in de tweede werd een mooie repliek gegeven en maar nipt 
verloren ( 25-23 ). De laatste poule wedstrijd tegen VH Leuven zou bepalen of we tweede in de groep en 
bijgevolg in de bovenste of onderste helft van het dagklassement zouden eindigen. Het werd in elk geval een 
thriller om U tegen te zeggen met de mooiste punten die langs beide zijden gescoord werden afgewisseld 
met enkele missers door stress, vooral dan aan het eind van elke set natuurlijk. Als ik jullie zeg dat de eerste 
eindigde op 30-28, dan weten jullie wat ik bedoel. Ondanks dat wij deze verloren, bleven onze jongens er in 
geloven met een verdiende 25-23 tot gevolg. Een beslissende derde set dus waar we zelf de zenuwen het 
best onder controle hielden en weinig fouten maakten ; de opslagmissers van VH Leuven namen we in dank 
aan. 
Halve finale tegen Lizards Lubbeek dan en hierover kunnen we kort zijn : een keigoede tegenstander ( alsof 
we dat niet al wisten ) en de latere winnaar van het tornooi. 25-15 en 25-14 waren ons deel. Bij iedereen 
was de pijp hierna wat uit ; de wedstrijd voor de derde plaats tegen opnieuw Roeselare was voor deze 
laatste daarom een formaliteit ( 25-17 en 25-12 ). 
Conclusie : een mooie vierde plaats, meteen ook de bevestiging van wat onze jongens in de herfstvakantie in 
Londerzeel presteerden. In mijn ogen ook het hoogst haalbare in dit eerste seizoen van de Vlaamse Jeugd 
Champions League. Net geen 12 uur na ons vertrek arriveerden we moe maar voldaan opnieuw in Lot. 
 

 

 Boven: Tone Nerinckx, Jonathan Slattery, Koen Hofmans en Stef Bosmans 

 Onder: Ewoud Van Roy en Rune De Kesel 



Op avonturentocht met de preminiemen! 

Na een jaartje in de volleybalschool trokken wij (Brent, Charles,  Jade, Laura, Rubbe, Tomas en Violette) onze 
straffe schoenen aan om Bastien en Rina te versterken bij de pre-miniemen. Onder het toeziend oog van 
Nancy werden we allen klaargestoomd voor onze eerste competitie-ervaring in de 3e provinciale van de 
gemengde U11-reeks. Zij vroeg ons nu om de bal na drie aanrakingen over te spelen en we moesten ‘pas’ 
roepen als we aan het net de 2e bal opvingen om deze vervolgens naar ons kameraadje te gooien. Ook op 
onze opslag hebben we veel getraind. Na veel oefenen lukte dit alles wel aardig en trokken we met volle 
moed naar de eerste wedstrijd.  En met succes, we gunden Daatmet Liedekerke geen enkele set! Ook de 
daaropvolgende wedstrijden wisten wij de tegenstanders van de kaart te brengen door ons mooi spel. Wat 
waren onze mama’s en papa’s fier! We verloren geen enkele wedstrijd, speelden één keer gelijk en 
behaalden zo een knappe eerste plaats. En wat het allemaal nog leuker maakte, is dat we ons intussen rot 
amuseerden. 
Ook tijdens het koekentornooi mochten we onze kunsten demonstreren. Plots stonden we met z’n vieren op 
een volleybalplein en ging die bal veel sneller van de ene naar de andere kant van het net. Dankzij de hulp 
van de miniemen en de coaches aan de zijlijn konden we gerust ons mannetje staan tussen die grote loefers. 
Dat was een leuke ervaring! 
Dankzij al dat harde werken zullen we het nu in 2e provinciale eens proberen. Dat begint al heel wat meer op 
volleybal te lijken. Kom dus zeker eens een kijkje nemen!  
Tot gauw! 
 

 

 



 

  

De ouders van de U13 meisjes gaan hun dochters achterna. 

 

Om een geslaagde eerste seizoenshelft 

af te sluiten, werd een leuke activiteit 

georganiseerd. De meisjes kwamen met 

het idee om de rollen eens om te 

draaien: de ouders op het volleybalveld 

en de U13 meisjes die coachen, 

arbitreren en ‘fanatiek’ supporteren. 

Op zaterdag 21 december was het dan 

zover: de mama’s spelen tegen de papa’s 

in sporthal Vogelenzang. 



  

 

Na wat balgewennigheid voor de meesten, werd er een tof potje ‘amateur’ volleybal 

gespeeld. Behalve een bal op de neus en een paar verschroeide knieën, verliep de 

wedstrijd zonder kwetsuren. Aan de spierpijn van de volgende dag werd niet gedacht… 

Jana, Maaïke, Ide en Jade waren de 

coaches van de mannenploeg. 



  

De toekomst voor 

DAVOC Lot is 

verzekerd: nieuwe 

coaches in de maak 

Joke en Merel 

gaven raad aan de 

‘Ladies’. Sien en 

Lore namen de 

wedstrijdleiding 

voor hun rekening. 



 

                                                                                                        

 

  

De match eindigde met 

een ‘schuif-duik’ voor 

de supporters en met 

een 4-1 overwinning  

voor de mannen. Een 

revanche-wedstrijd 

komt er zeker in 2014… 

En dan was er pizza … 

… een geslaagde afsluiting van deze plezante 

namiddag. 



Dank u wel 

We hebben de voorbije weken meermaals gevraagd om in het weekend een inspanning te doen om de zaal 
en kleedkamers in Lot na de laatste wedstrijd op te ruimen. We merken dat  vooral  de seniorenploegen dit 
goed opvolgen. Met onze welgemeende dank voor hun inspanning. We rekenen er op dat iedereen dit 
voorbeeld volgt en dat de inspanning volgehouden wordt. 
 
 

 
   
 

 

Website 

 
U zal het ondertussen (hopelijk) al gezien hebben. We hebben onze website een opfrisbeurt gegeven. 
Samen met onze facebook pagina willen we op die manier ook aan de buitenwereld de nodige uitstraling 
geven aan de club. 

 

 

Wafel & truffel verkoop   
 
Zoals u al op de 1ste pagina kon lezen organiseren we een wafel & truffelverkoop in plaats van de traditionele 
2de eetkermis. U kan uw bestelling plaatsen met een bestelbon die u via uw PV gaat krijgen. 
 
 
De club dankt u voor uw steun en voor het begrip. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bier van de maand 

Dit keer hebben we gekozen voor een vrij onbekend bier : de triporteur. 

Daarvan zijn 2 versies te krijgen in de kantine :De triporteur from Heaven en de triporteur from Hell 
 
Beide bieren worden gebrouwen in Brouwerij Anders! te Halen. 

 De triporteur from Heaven  is een blond bier met een alcoholpercentage van 6,2% 

 De triporteur from Hell is een bruin bier met alcoholpercentage van 6,6 % 
 
 
 

 
 
 

 

 

Triporteur From Heaven 
Hemels hoppig bier gebrouwen met huisgebakken mout. 
Triporteur from heaven is de moderne versie van een 
traditionele Belgische hoppige ale. Het is een hemels bier 
gebrouwen met huisgebakken BOM mout. De tarwemout in 
het ongefilterde bier kan zorgen voor een gezonde lichte 
troebelheid. De smaak van de Heaven blijft evolueren in de 
fles 

 

 

 
 

 

 

Triporteur From Hell 
Triporteur from hell is een donker bier gebrouwen met hels 
gebrande en geroosterde BOM mout. Het bier doet denken 
aan chocolade, karamel, pas gezette koffie en versgebakken 
brood. De tarwemout in het ongefilterde bier kan zorgen 
voor een gezonde lichte troebelheid. De smaak van de Hell 
blijft evolueren in de fles 

 

 

.  



 
 
Deze nieuwsbrief kwam tot stand met de medewerking van: 
  

Dorianne Van Haelen 
Koen Hofmans 
Erwin Callebaut 
Sarah Denayer 
Patrick Vieren 
 

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