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Beste leden,

We zijn ondertussen al aan jaargang 6 van deze nieuwsbrief. We willen er meteen aan herinneren dat
iedereen hier kan aan meewerken. Stuur een mail naar de redactie en er wordt een plaatsje gereserveerd in
de volgende editie.
Wat zijn de mogelijkheden:
 Verslag en foto’s van een wedstrijd. Mama's, papa's, speelsters en spelers, supporters: laat u eens
goed gaan, het is maar een kleine inspanning.
 Andere zaken die leuk om weten zijn, niet noodzakelijk over volleybal, en die je dus wil meedelen
aan de clubleden.
Zoals u verder kan lezen op de volgende pagina’s geven de U11 en de volleybalschool het goeie voorbeeld.

Ondertussen zijn we al een paar weken ver in het seizoen. Om onze ploegen moreel en vocaal te
ondersteunen rekenen we op massa’s supporters. In dit verband vragen we ook aandacht voor een Fairplay
actie die door de gemeente Beersel opgestart werd. U leest er verder over op de volgende pagina’s.

Veel leesplezier

Bekerresultaten
In de eerste ronde van de bekercompetitie zijn enkel de H1 uitgeschakeld. Alle andere ploegen zien we terug
in de volgende ronde.
1ste ronde senioren Heren
Davoc Lot 1 - VBT Machelen : 0-3 (20-25, 14-25, 22-25)
Davoc Lot 2 - Kreg Rotselaar : 2-3 (22-25, 25-19, 25-22, 22-25, 10-15)
Heren 2 worden als beste verliezer opgevist en spelen de 1/16de finale thuis tegen VBT
Machelen (de ploeg waartegen Heren 1 verloren heeft)
1ste ronde senioren Dames
Davoc Lot 1 - VBT Machelen: 3-0 (25/23, 25/21, 25/17)
Tegenstander in de 1/16de finale is Kreg Rotselaar

Voorronde jeugdbeker 2014-2015
U19 meisjes
VC Molenstede - Davoc Lot : 0-3 (10-25, 15-25, 23-25)
Tegenstander in de 1/4de finale is Volley Haasrode Leuven
U17 meisjes
Davoc Lot - NVV Tienen:
3-0 (forfait van Tienen)
Tegenstander in de 1/4de finale is Landense

U15 meisjes
Davoc Lot - Wevok St-Joris Weert:
3-0 (forfait van Wevok)
Tegenstander in de 1/8ste finale is Govok Gooik

U13 meisjes
Davoc Lot - Wolvertem Sporting:
3-1 (25-18, 25-21, 26-28, 25-17)
Tegenstander in de 1/8ste finale is Volley Haasrode Leuven
U17 Jongens
Kruikenburg Ternat - Davoc Lot: 2-3 (19-25, 26-28, 25-19, 25-21, 10-15)
Tegenstander in de 1/4de finale is VBT Machelen

U15 jongens
Davoc Lot - Grivok Grimbergen: 3-1 (25/21, 23/25, 25/22, 25/17)
Tegenstander in de 1/4de finale wordt Wolvertem of Zoutleeuw
U13 jongens
Volley Haasrode Leuven - Davoc Lot
Wordt gespeeld op zondag 9 november om 14:30 hr in Sportcomplex Haasrode, Haasrode

Heren 1 trainer
Heren 1 zijn het seizoen gestart met een nieuwe trainer.
Kan u zichzelf even kort voorstellen?
Ik ben Guido Vierendeels, ik ben 58 jaar oud en ben vanaf mijn
18de, met uitzondering van vorig seizoen, non-stop bezig geweest
met volleybal. Ik ben pas op mijn 18de
begonnen met
volleyballen.( jeugdwerking bestond toen vrijwel niet)
Tot mijn 34ste heb ik dan competitie volleybal gespeeld bij
verschillende clubs: Ninove, Liedekerke, Meerbeke, niveau 2de en
1ste provinciale Daarna ben ik quasi automatisch overgestapt naar
trainer en dat doe ik momenteel nog steeds.
Zag volleybal er in die tijd anders uit?
Het volleybal was toen totaal anders. Het volleybal op provinciaal
niveau werd buiten beoefend. Ook in de winter, wij speelden in
regen en wind. Pas het derde jaar dat ik volleybal speelde, werd er
volledig in zaal gespeeld.
Als trainer heb je het trainer A diploma gehaald. Zorgt dit voor een meerwaarde?
Natuurlijk, opleidingen zijn essentieel. Trainer word je vaak al op jongere leeftijd. Op dat moment kopieer je
de trainingen van jouw voorgangers of wat je hebt gelezen in boeken. Door middel van opleidingen krijg je
dan een andere kijk op het spel, waardoor je trainingen ook verbeteren. Nog beter, vind ik persoonlijk, is dat
je begeleiding krijgt van een ervaren trainer. In de periode toen ik jeugdtrainer was bij Kruikenburg Ternat,
heb ik begeleiding gekregen van de Argentijnse toptrainer Enrique Pisani. Die man had een andere kijk op
volleybal dan de meeste trainers in die tijd. De visie die hij me heeft meegegeven heeft me sterk veranderd.
Heb je als trainer succes geboekt?
Ik ben altijd naar clubs gegaan met degelijke jeugdwerking.. Mijn doel was dan die jonge mensen begeleiden
naar een hoger niveau. Dat is in de loop van mijn carrière meermaals gelukt.
Bij dames Aaigem van 2de provinciale met 2 kampioentitels naar 2de divisie
Bij heren Mevoc in vijf jaar met 3 kampioentitels van 2de provinciale naar 1ste divisie.
Hoe ben je bij Davoc Lot terecht gekomen?
Ik had vorig jaar een sabbatjaar genomen. Ik was daarvoor een paar jaar trainer geweest bij de dames van
Mevoc en we zijn in 2013 kampioen gespeeld in 1ste provinciale met een zeer jonge ploeg. Uit mijn ploeg
stapten drie speelsters over naar de volleybalschool.
Ik kreeg weer zin in training geven en keek uit naar een club met goede jeugdwerking.
De “gouden jeugdwerking” van Davoc Lot is een doorslaggevend element geweest.
Hier hoop ik verder te kunnen doen met datgene wat mij het meest interesseert namelijk talentvolle
jongeren begeleiden naar een hoger niveau. Ik zou natuurlijk ook graag kampioen spelen, maar dat is niet
mijn hoofddoel.
We zien dat je alle thuiswedstrijden op video opneemt. Waarom doe je dat ?
Daar zijn meerdere redenen voor:
Je kan rustig de wedstrijd herbekijken en analyseren en hieruit dan de goede en mindere kanten van je ploeg
afleiden. Met die gegevens kan je dan de werkpunten vastleggen voor de volgende trainingen.
Je kan de beelden ook doorspelen naar je spelers die dan zelf hun persoonlijke analyses kunnen maken.
Je kan de beelden ook gebruiken om een wedstrijdscouting te maken voor de terugwedstrijd en hiervoor
dan een tactisch plan opstellen.

Sponsoring
Zoals u ondertussen al weet is het audiovisueel bedrijf Auvicom uit Halle gestart met een sponsoractie voor
sportclubs uit Vlaams-Brabant.
De bedoeling is dus dat jullie via facebook massaal stemmen op Davoc Lot. Hoe meer stemmen, hoe meer
kans om bij de prijswinnaars te zijn.
Wat moet je doen:
Het volstaat om de facebookpagina van Auvicom op te zoeken en de sportsponsoringspagina aan te klikken.
https://www.facebook.com/auvicom?ref=aymt_homepage_panel
In facebookjargon : je moet de pagina “liken” en dan stemmen op Davoc Lot en delen met vrienden.
Ieder facebookmember kan 1x stemmen en nadien delen om publiciteit te maken bij zijn vrienden.
Dus : stemmen kan nog tot eind december maar om te vermijden dat je het vergeet moet je
NU STEMMEN!

Als je zelf interesse zou hebben of iemand kent die interesse heeft om Davoc Lot te steunen onder de vorm
van sponsoring, dan willen we graag herinneren dat Davoc Lot over heel wat flexibiliteit beschikt inzake
sponsoring.
De mogelijkheden zijn :
 Schenking wedstrijdbal met vermelding en foto in deze nieuwsbrief
 Plaatsen van logo op de onderlegger bij een eetkermis
 Kledijsponsoring
 Vast spandoek in sportzaal Vogelenzang
 Vermelding met logo op de website
 Sponsoring op maat. Dit is te bespreken per aanvraag, in functie van wensen en budget! Enkele
mogelijke voorbeelden: Hoofdsponsor, Sponsoring “in natura”, “anonieme sponsoring”, enz.
U kan zich wenden tot het bestuur om bijkomende informatie te krijgen.

Fair-play
De Gemeentelijke sportraad van Beersel wenst sportclubs te ondersteunen via een ‘fair play project’. Daar
toe werd een fair play reglement in het leven geroepen voor zo wel de sporters als de supporters. Dit
reglement werd officieel ondertekend door 18 Beerselse sportverenigingen waaronder Davoc Lot.

De integrale tekst van dit reglement kan u hierna lezen :

Ook Davoc Lot heeft dit reglement dus mee ondertekend. We willen als aanvulling ook extra aandacht
vragen voor volgende punten:



Iedereen die wil volleyballen is welkom bij Davoc Lot, op voorwaarde dat men de juiste attitude heeft :
we streven positieve waarden na.
Sport, en volleybal in het bijzonder, biedt zoveel mogelijkheden tot ontplooiing indien het op een
verantwoorde manier gebeurt en waarbij enkel positieve waarden nagestreefd worden:
-

-

-

-

-

we zorgen voor een degelijke en verantwoorde begeleiding van onze spelers/speelsters, dit zowel bij
de jeugd- als de seniorenploegen EN zowel bij de 1e provinciale als de 2e provinciale/3e provinciale
ploegen. Voor elke groep is er een gemotiveerde en kwaliteitsvolle trainer/coach die zich voor
iedereen ten volle inzet.
Er zijn nu eenmaal getalenteerden en minder getalenteerden, maar iedereen dient aan zijn trekken
te komen op zijn niveau, zodat elke training/wedstrijd een uitdaging blijft.
En wie vandaag tot de minder getalenteerden behoort (omdat bv. hij/zij nog maar pas begonnen is)
kan binnen een paar maanden zodanig evolueren, dat doorstroming naar de andere ploeg
wenselijk/vanzelfsprekend is.
Dus we dulden geen discriminerende taal en houding van wie dan ook, noch van het bestuur, de
trainer(ster), medespeler(-speelster), ouders : woorden als “de beste”, “elite”, “afval” horen niet
thuis bij onze club.
iedereen zet zich steeds voor 100% in op trainingen en enkel in uitzonderlijke omstandigheden
(ziekte, blessure, examens) kan worden afgezien van trainingen. Als je niet kan komen verwittig je de
trainer. Meer trainen is op termijn een garantie voor beter spelen.
iedereen neemt zijn verantwoordelijkheden op tijdens de wedstrijden : maximale inzet, opdrachten
van de trainer(ster) uitvoeren, sportief teamgedrag en geen negatieve emotionele reacties zoals
kwaad worden, ongenoegen laten blijven, aan het net trekken, een arrogante houdingen aannemen.

Startdag
Het is al jaren een traditie en ook nu weer waren de weergoden ons gunstig gezind op de startdag.
Al even traditioneel zijn de hamburgers die door bereidwillige vrijwilligers klaargemaakt werden. Met onze
dank aan de U-13 papa’s voor hun medewerking als enthousiaste hamburger-bakkers.

Eetkermis
Ondertussen is ook de eetkermis al verleden tijd. Het was één van de betere edities van de voorbije jaren.
De organisatoren en de clubkas danken iedereen die gekomen is en bijgedragen heeft tot dit succes.
Hoewel we niet de ambitie hebben om een Michelinster te behalen proberen we toch om de perfectie na te
streven. We zijn er ons ook van bewust dat er af en toe wel eens iets verkeerd loopt, maar laten we zeggen
dat die kleine foutjes (ongewild) bijdragen tot de charmes van een eetkermis bij een sportclub.
Een oprechte dankuwel ook aan de vele medewerkers die een stuk van hun weekend opgeofferd hebben om
mee te helpen.

Prijswinnaars boek
Yenka Neetens, 1500 Halle : slazwierder
De Pauw Veronique, 1180 Brussel : braadslee
Bierhandel Ghijsels, 1651 Lot : pyrex schotel
Hollemans Lore, 1651 Lot : mosselpot
Marc Meys, 1652 Alsemberg : braadpan
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Proficiat aan de winnaars

U11
Dames en heren,
kom dat zien, kom dat zien … Wat een spektakel!
De U11-jes zijn er ook
dit seizoen weer stevig
ingevlogen. Na eerst een
jaar
succesvol
kennismaken met de
competitiewereld, gaan
ze op hetzelfde ritme
voort. Zowel tegen
Machelen, Grivok als
Schepdaal konden ze
weer hun mannetje
staan en werden de
wedstrijden in hun
voordeel beslist. Meer
nog,
tijdens
deze
wedstrijden lieten ze
ons
hun
sterke
kwaliteiten zien met al
enkele knappe kunstjes
die we vorig jaar nog niet konden bewonderen. Het spel gaat heel wat sneller, de opslag gebeurt regelmatig
al eens bovenhands en jullie durven de tegenstander in de maling nemen wanneer jullie de lege gaatjes van
het terrein opzoeken bij het overspelen van de bal. Het is ook mooi om zien hoe jullie samen spelen en hoe
jullie plezier maken, zowel op als naast het volleybalterrein. Hebben jullie het geheim van dit alles al
doorverteld aan de jongens en meisjes van de andere teams van de club? Ssssst….. ze moeten maar eens
komen kijken!

Jullie maken het voor ons een plezier om naar iedere wedstrijd te komen kijken en we willen er dan ook
geen enkele missen. Als trouwe supporters moeten we jullie natuurlijk goed in de watten leggen. Om al dat
energieverbruik tijdens de spannende sets te compenseren, hebben we nu wel het wondermiddel
gevonden…. Bananen. Misschien kan de club investeren in een bananenplant of moeten we eens bij chiquita
aankloppen voor sponsoring?

De opvolging van de Yellow Tigers en de Red dragons is verzekerd!

Tot binnenkort!
De supporters van de U11

Volleybalschool
Het zijn niet alleen de competitie ploegen die met het nieuwe seizoen begonnen zijn, maar de toekomst ligt
toch een klein beetje in de volleybalschool die er ook opnieuw zijn ingevlogen met de trainingen.
Er is wel een klein probleempje, als je over de toekomst praat. Zoals je kan zien op de bijhorende foto, HET
ZIJN ALLEEN MAAR MEISJES.

Bier van de maand
Als volgend “bier van de maand” werd Grimbergen Optimo Bruno gekozen

Donker amberkleurig bier dat oorspronkelijk als
Paasbier werd gebrouwen, maar nu het hele jaar
gedegusteerd kan worden.
Smaak
De smaak van Grimbergen Optimo Bruno is zoetbitter en uitgesproken volrond. De grote densiteit
geeft dit bier een volle, krachtige en alcoholische
afdronk. De dubbele gisting zorgt voor een perfecte
balans tussen hop en mout. Dit is een degustatiebier
voor echte kenners. (Alc. 10% vol.)

Deze nieuwsbrief kwam tot stand met de medewerking van:
Peter Schoenmakers
Sarah Denayer
Patrick Vieren
Alle bijdragen, suggesties en opmerkingen zijn welkom bij Patrick.Vieren@skynet.be

