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Beste leden, 

 Als er een rangschikking zou bestaan van ploegen met het meest aantal kwetsuren dan zou Heren 1 
ongetwijfeld aanspraak maken op een koppositie. Ze beginnen ons daar waarschijnlijk al te kennen, in het 
ziekenhuis van Halle. Er komt daar namelijk de laatste tijd redelijk wat volk van Davoc Lot over de vloer, 
vooral Heren 1 dus. Het sportieve gevolg laat zich raden. Tot voor kort fietsten ze ongenaakbaar doorheen 
de competite, tot de serie kwetsuren begon. Met nog 4 wedstrijden te spelen tellen ze 1 punt achterstand 
op leider Hofstade. Het wordt dus nog een spannende eindsprint. 
 
Ook in de bekercompetitie is de eindsprint ingezet. Drie van onze jeugdploegen stoomden door tot in de 
halve finale. Een knalprestatie van onze eigen “yellow tigers”, de U19, U17 en U15 meisjes. 
 
In de vorige editie hadden hadden we het over een lovenswaardig initiatief van de ouders van de U13 
meisjes. Dit voorbeeld werkt blijkbaar inspirerend want ook de ouders van de U15 jongens waagden hun 
kans en daagden hun kroost uit voor een wedstrijd, of was het omgekeerd ?  Een regelrechte clash tussen 
generaties en het hoeft niet gezegd dat het er bij wijlen heftig aan toe ging.  
 
 
 
 
 
Veel leesplezier 

 

 

  



Bekerresultaten 

Zoals al gezegd presteren onze jeugdploegen meer dan behoorlijk in de bekercompetitie. Met 3 
meisjesploegen in de halve finale kunnen we niet anders dan super tevreden zijn. De U15, U17 en U19 
meisjes zorgden voor dit huzarenstuk. 
 
Dat de U17 meisjes ondertussen de halve finale verloren doet niets af van hun verdienste. Verliezen tegen 
Gooik is zeker geen oneer. Een dikke proficiat aan de U17 meisjes voor hun glansprestatie in de beker. 
 
 
Het programma voor de halve finales: 
 

U19 meisjes  
 
 

Davoc Lot- Govok Gooik : woensdag 19 maart om 20.30 hr in Lot 
 
 
 
 
 

U15 meisjes 
 
 

Davoc Lot - Jeugdvolleybal Londerzeel A : donderdag 3 april om 18.45 hr in Lot 

 
 
 
 

Supporters, de jonge dames rekenen op uw steun !!!  



Wedstrijd U15-jongens tegen U51-jongens. 
 
Het idee werd geboren tijdens één van de kantinenabesprekingen na een competitiematch van onze U15-
jongens : “als we nu eens een wedstrijdje zouden organiseren tussen de ouders en onze jongens ? “  
Er waren verschillende argumenten om het te doen :  

- “’t zou zeker plezant zijn”,  
- “dan voelen we ook eens wat dat is” ,  
- “’t zou goed zijn voor de sfeer”,  
- “als we het dit jaar doen, kunnen we misschien nog winnen”  

En vermits er eigenlijk geen argumenten waren om het niet te doen, hebben we van een competitievrij 
weekend gebruik gemaakt om het dan maar te doen ook… , en dus werd 8 februari uitgekozen als V-day.  
 
Jongens zijn jongens en vaders eigenlijk ook, en dus was er toch wel sprake van een gezonde spanning voor 
die vriendschappelijke wedstrijd. “Eet maar een booke meer, ’t zal nodig zijn” en “ai, die match zal wel gaan, 
maar de volgende ochtend zal pijnlijk zijn”, zijn een paar voorbeelden van quotes die in de U15-huishoudens 
konden opgetekend worden.  
 
De wedstrijd zelf dan. 
De ouders doopten zichzelf tot U51-jongens met “oude !!! … zakken !!! “ als teamkreet. De toon was gezet.  
De U51ers, (eerlijk is eerlijk, met Floris als versterking) gingen er in de eerste set direct hard tegenaan en 
konden die relatief vlot binnenhalen.  
Dat was een duidelijk signaal voor de jongens die in set 2 een versnelling hoger schakelden en die ruim 
wonnen. Zelden zo’n gemotiveerde U15-jongensploeg gezien als toen….  
Ook set 3 was voor de jongens , waarna set 4 weer voor de ouders was. 
Een echte 5-setter dus, en die 5e set werd ultiem door de ouders binnengehaald.  
Maar eigenlijk was dat bijzaak : het was een leuke wedstrijd die in de kantine al even ruim werd 
nabesproken als een echte competitiematch. 
 
Hartelijk dank aan iedereen die meespeelde, supporterde, cake bakte of toestond dat het geplande 
volleybalvrij weekend toch uiteindelijk niet zo volleybalvrij was. 
Zeker ook dank aan Floris en Jelle voor het coachen. 
En voor de pechvogels die er niet bij konden zijn: jullie krijgen alle speelkans tijdens de revanchewedstrijd op 
het einde van het seizoen !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

De U15: 
 

 
 
De U51: 
 

 
 



U19 kampioenschapstornooi 

 

Primeur in Vlaams-Brabant bij de U19 jongens en meisjes dit seizoen. Wie na de reguliere competitie als 
eerste eindigde zou zich nog wel kampioen mogen noemen maar niet langer de provincie afvaardigen op de 
VVB kampioenschappen. Het is een feit dat in deze leeftijdscategorie, enerzijds de beste spelers reeds in een 
senioren competitie spelen en anderzijds heel wat spelers aan hogere studies begonnen zijn. Een combinatie 
van senioren en jeugd ligt daarom moeilijk wat maakt dat de U19 kampioenen in het verleden vaak niet de 
sterkste ploegen ware op de kampioenschappen. Daarom zou deze vertegenwoordiger aangeduid worden 
via een tornooi. Dit ging door op zondag 9 februari in de Sportoase te leuven en Davoc Lot schreef zich in 
met een jongens- en meisjesploeg. Hoe deze laatste het er van af brachten, leest u hieronder. 
 
De jeugdcommissie ontving zowel bij de jongens als de meisjes meer inschrijvingen dan gedacht en 
aangezien de speeltijd tussen 09.30 en 15.00 uur gelimiteerd was, was de tornooiformule wel heel 
alternatief. De poule wedstrijden zouden immers slechts 1 set ( één set ) duren. Er werd door de organisatie 
ook een strikt schema gehanteerd zodat opwarmen voor de wedstrijd amper mogelijk was. Iedereen zou dus 
onmiddellijk bij de les moeten zijn. Onze meisjes waren ingedeeld in een poule met Wolvertem, Gooik en 
Machelen waarvan de eerste 2 zouden doorstoten naar de halve finale. De eerste wedstrijd tegen 
Wolvertem verliep zonder grote problemen ; op het juiste moment konden onze meisjes de kloof uitdiepen 
en zo set en match binnen rijven. Hierna volgde Gooik en zoals te verwachten, was dat andere koek. Lange 
tijd hadden we de set ( match ) in handen maar de eindspurt van de tegenstander was sterk ( of de onze 
zwak, het is hoe je het bekijkt ) zodat we finaal toch verloren. Meteen heel wat druk voor de laatste 
wedstrijd tegen Machelen maar dit bleek ongewettigd want in een mum van tijd werden zij ingeblikt. 
 
 
Alle gespeelde wedstrijden tijdens het tornooi bleken wat langer uit te vallen dan gepland zodat de 
jeugdcommissie ad hoc een nieuwe formule voor de halve finale bedachten : 2 winnende sets maar 
beginnen bij een stand van 8-8 ( huh ? ) ; een eventuele derde set zou maar tot 10 punten gespeeld worden. 
Het reglement gold voor iedereen, dus niet getreurd ; tegenstander was Lizards Lubbeek, winnaar van de 
andere poule. Het werd een heel intense en gedreven wedstrijd waarin beide ploegen elk een set wonnen 
zodat een derde de beslissing moest brengen. De hele set ( of wat daarvoor door kon gaan ) ging gelijk op tot 
8-8 maar tenslotte wist Lubbeek, niet altijd even sportief en sympathiek by the way, de finaleplaats te 
bemachtigen. 
 
 
Onze meisjes mochten dus best tevreden zijn, ook al is het in zo’n evenement alleen de eindwinst die telt. 
Het initiatief van een kampioenschapstornooi was interessant, maar hopelijk kunnen de nodige lessen 
getrokken worden om het tornooi sportief interessanter te maken. 
 

 

 

 

 



 

 

Op de foto van links naar rechts :  

Esther Hofmans – Lobke De Jong – Eline Van Leeuwen – Ine Verhaeren – Kirsten De Keukeleire – Lisa 
Michelini – Yenka Neetens – Ine Vanlaer – Ine Pissé en Lore Hollemans                                                                                                         
  



Davoc Lot bekroond als gouden club 2013 

Zoals in een vorige editie  gemeld werd Davoc Lot bekroond als gouden club 2013.  
Op zaterdag 8 februari 2014 werden we daarom in de Lotto Arena in Antwerpen tijdens het grootste 
volleybalevent van het jaar, de Belgische Bekerfinales, in de picture gezet. 
 

 

 

 

Op uitnodiging van de VVB werden 2 van onze jongste leden,  

nl. BRENT DE GREVE en ROBBE SEGERS,  

vertegenwoordigers van onze club tijdens de bekerfinale volleybal in Antwerpen. 

 



     
 

Een 'jeugdsportlabeltruitje' werd in ontvangst genomen en aangetrokken om mee te lopen bij de voorstelling 

van de teams van de mannenbekerfinale. 

(Meisjes van andere clubs werden ingezet om mee te lopen bij de vrouwenfinalisten). 

 

       
Brent bij Knack Roeselare                                              Robbe bij de winnaars Antwerpen 

in een overvolle Lotto-arena 

  



Het was een aangenamen vrouwenfinale en Beide teams werden gesteund door "hun BV" 

 

      
 

In de eindstrijd klopte Asterix Kieldrecht Michelbeke, dat voor het eerst in de bekerfinale stond.  

In vier sets was de klus geklaard voor de bekerfavoriet. Zo heeft Kieldrecht zijn wraak te pakken voor de 

verloren bekerfinale van vorig jaar tegen Oudegem. 

 

Het was een superspannende mannenfinale, 5-setter, met winst voor Antwerpen 

 

Met Roeselare en Antwerpen stond in een uitverkochte Lotto Arena de top twee uit de competitie tegenover 

elkaar in de finale van de Beker van België. Een topaffiche dus.Roeselare begon het snedigst en eiste de 

openingsset op, maar in het tweede bedrijf zette Antwerpen zijn voet naast die van de tegenstander.Na vier 

sets stond het opnieuw gelijk, zodat een tiebreak beslissing moest brengen. Die draaide uiteindelijk uit op een 

ware Hitchcock-thriller, waarin Antwerpen bij zijn achtste matchbal aan het langste eind trok met 26-28. 

 

 

 

Het was leuk om dit te mogen meemaken  

en 

goed gedaan van Davoc Lot met deze gouden jeugdlabel ! 



Wafel & truffel verkoop   

We willen iedereen bedanken die bijgedragen heeft tot het succes van de recente wafel & truffelverkoop.  
 
Remco De Moortel (Heren 1) heeft de meeste dozen verkocht en wordt daarvoor beloond. 
 

Bedankt voor de steun. 

 

 

 

Week van de vrijwilliger 

 
In het kader van de week van de vrijwilliger willen we graag iedere vrijwilliger die voor of achter de 
schermen actief is bij Davoc Lot in de bloemen zetten. 
 

 
 
 
 

Een welgemeend dank je wel voor alles wat je doet voor Davoc Lot 

 

 

Opendeur dag 

 
Op zaterdag 26 april organiseren we een opendeurdag in onze zaal in Lot. 
Als je iemand in je omgeving kent die graag kennis wil maken met volleybal, dan is hij/zij welkom op 26 april 
om 14.30 hr in Lot. 
 

 



 

Bier van de maand 

Het bier van de maand voor de volgende periode is Omer. 

 

 

 

Omer is een blond bier van hoge gisting met nagisting op fles. Het heeft een alcoholpercentage van 8%. Het 
is gemaakt van gemalen gerst van de Loire-streek, drie soorten hop van Duitsland, Slovenië en Tsjechië en 
puur water. 

.  

 
 
Deze nieuwsbrief kwam tot stand met de medewerking van: 
  

Gisèle Vanobberghen 
Johan De Keukeleire 
Koen Hofmans 
Patrick Vieren 
 

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