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Beste leden, 

 “Net niet”.  
Dit zou de beknopte maar juiste samenvatting van het voorbije sportieve seizoen kunnen zijn. 
Voor een aantal ploegen werd het gehoopte resultaat inderdaad net niet behaald.  
 
Dames 1 : net geen kampioen in 2de provinciale.  
Heren 1: net geen kampioen in 2de provinciale.  
U19 meisjes : net geen bekerwinnaar geworden. 
U15 meisjes : hun “net niet” verhaal kun je verder op de volgende pagina’s lezen. 
 
Een (halve)  uitzondering kwam er van de U11 jongens. Ze werden eerst bekroond tot kampioen van Vlaams-
Brabant, waardoor ze mochten deelnemen aan het Vlaams kampioenschap. Daar eindigden ze 2de. Een 
schitterende prestatie van onze jongste jongens. 
 
Al bij al toch een geslaagd seizoen dat perspectieven biedt voor volgend seizoen waar we hopen dat het “net 
niet” verhaal zal omgebogen worden tot een “net wel” resultaat.  
 
 
Terwijl de sportief verantwoordelijken overuren aan het kloppen zijn om volgend seizoen voor te bereiden, 
gaat de redactie van de nieuwsbrief het de komende weken wat kalmer aan doen want dit was de laatste 
nieuwsbrief van dit seizoen. Vanaf september zijn we er terug, met nieuwe energie en hopelijk met nieuwe 
inspiratie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veel leesplezier 

 

 

  



Bekerresultaten 

We hadden nog 3 ploegen in de halve finale. De U15 meisjes en U17 meisjes konden hun halve finale niet 
winnen. Enkel de U19 meisjes slaagden er in om de finale te halen na winst tegen Govok Gooik in de halve 
finale. 
 
Die finale wedstrijd werd betwist op 27 april tegen jeugdvolley Londerzeel. 
Londerzeel won de eerste 2 sets maar Davoc vocht terug en won de 2 volgende sets. 
De beslissing moest dus vallen in de tie-break. Daar toonde Londerzeel zich de sterkste.  
Net niet dus voor onze ladies, maar toch een fantastische prestatie om ook dit seizoen Davoc Lot te 
vertegenwoordigen op het hoogste provinciale niveau. 

 
 

Uitslag finale 
 

Jeugdvolley Londerzeel – Davoc Lot : 3-2 (25/22, 25/20, 19/25, 22/25, 15/8) 
 
 
 

  



U11-jongens  : kampioen van Vlaams-Brabant 
 
De U11-jongens van Davoc Lot mogen zich kampioen van Vlaams-Brabant noemen. Ze zorgden zondag 23 
maart in het EVC in Vilvoorde voor een regelrechte stunt op het U11-tornooi dat de kampioen bij de 
premiminiemen voor Vlaams-Brabant moest aanduiden. Ewoud Van Roy, Jasper Muylaert, Robbe Segers en 
Bastien Ryckmans wonnen elke wedstrijd en moesten in totaal slechts één set prijs geven. Het kleinste team 
van het tornooi onder leiding van Nancy mag op 1 mei Vlaams-Brabant vertegenwoordigen op het Vlaams 
kampioenschap waar de kampioenenploegen van elke Vlaamse provincie het tegen elkaar opnemen.  
 
Op papier zag het er op voorhand alvast geen gemakkelijke klus uit voor de U11 van Davoc Lot. Voor het 
kampioenentornooi schreven ook de teams van Lizzards Lubbeek, VHL Leuven, Kruikenburg Ternat en De 
Mitters Wespelaar in. Het wedstrijdreglement bepaalde dat er twee tegen twee werd gespeeld in twee sets 
en dat in elke set op 8 en 16-stand verplicht gewisseld moest worden zodat minimum vier spelers elke set 
aan bod konden komen. 
 
Davoc Lot nam meteen een vliegende start en ging vlot voorbij de eerste tegenstander De Mitters 
Wespelaar. Davoc Lot speelde geconcentreerd en zonder stress. Uit de eerste overwinning konden Ewout, 
Jasper, Robbe en Bastien kracht putten om ook VHL Leuven en de Lizzards probleemloos achter zich te laten 
dankzij een sterk ploegspel. De moeilijkste ploeg kwam aan de staart met Kruikenburg Ternat. Ook 
Kruikenburg won zijn vorige wedstrijden en stond op dat moment net achter Davoc omdat ze één wedstrijd 
met 1-1 wonnen in de punten. De wedstrijd Davoc-Lot – Kruikenburg was beslissend voor de titel. De eerste 
set verliep gelijkopgaand maar uiteindelijk kon Davoc Lot toch het zeel naar zich toe halen met 25-22. De 
tweede set werd opnieuw een thriller die evenwel eindigde op 24-26 winst voor Kruikenburg. Toch won 
Davoc de wedstrijd op basis van het aantal gescoorde punten. 
 
En dat er gejuichd werd door Nancy, Ewout, Jasper, Robbe en Bastien! Na de kampioenstitel bij de U11 vorig 
seizoen, herhaalden de U11-jongens van Davoc Lot hun stunt en mogen ze zich kampioen van Vlaams-
Brabant noemen. Die titel gaf hen een ticket voor het Vlaams kampioenschap op donderdag 1 mei in het EVC 
in Vilvoorde waar ze het moesten opnemen tegen de beste ploeg van de andere Vlaamse provincies. 
 
Wordt dus vervolgd. 
 

 

 
 
Vlnr : Bastien Ryckmans – Ewoud Van Roy – Jasper 
Muylaert – Robbe Segers 
 

 
 

 
 

Opperste concentratie onder het waakzaam 
oog van coach Nancy 



U11-jongens vice kampioen van Vlaanderen 

 

De U11-jongens van Davoc Lot werden op 1 mei op het Vlaams kampioenschap voor U11 2 tegen 2 vice-
kampioen van Vlaanderen.  Ewoud Van Roy, Jasper Muylaert, Robbe Segers en Bastien Ryckmans , 
aangevuurd door coach Nancy Walravens, moesten enkel het team van Arvoc Arendonk laten voorgaan. De 
jongens kregen hun zilveren medaille overhandigd door niemand minder dan Frank Depestele, spelverdeler 
van de nationale ploeg en zelf ooit nog speler bij Lot. Met deze puike prestatie evenaarden ze hun stunt van 
vorig seizoen toen de U11-jongens ook tweede werden op het Vlaams kampioenschap. 
 
Om te mogen deelnemen aan het Vlaams kampioenschap  als vertegenwoordiger van de provincie Vlaams-
Brabant hadden de U11-jongens eerst op 23 maart het Brabants kampioenschap gewonnen. Met verve want 
ze wonnen hier al hun wedstrijden en moesten slechts één set prijs geven. Lizzards Lubbek, VHL Leuven, 
Kruikenburge Ternat en Mitters Wespelaar: ze gingen toen één voor één voor de bijl. 
 
Met een gezonde spanning was het op 1 mei tijd voor het grotere werk. Davoc Lot moest het deze keer als 
Brabants kampioen opnemen tegen de beste U11-teams van de andere Vlaamse provincies. In het EVC in 
Vilvoorde. Maar ook hier deden de Lotse jongens meer dan hun best. 
 
In de eerste wedstrijd moest Davoc het opnemen tegen de Westvlaamse kampioenen, de U11-jongens uit 
Torhout.  Ze vlogen er meteen goed in met een droge 2-0 op het scorebord voor Davoc Lot. Het 
kampioenschap kon niet beter starten. Het vertrouwen zat er meteen in en iedereen wilde er voor gaan. Na 
een uurtje rust volgde de tweede wedstrijd  tegen de Antwerpse kampioen Arvoc Arendonk. Ondanks de 
aanmoedigingen van een bank vol supporters ging het deze keer iets minder vlot. Onder andere door een 
aantal opslagmissers moest Davoc Lot deze wedstrijd uit handen geven. Het werd 2-0 voor Arvoc. Toch 
mocht Davoc met opgeheven hoofd het veld verlaten. Ze speelden technisch het beste volleybal en hebben 
zich geweerd als leeuwen. 
 

Dan volgde wedstrijd nummer drie tegen de 
Limburgse kampioenen uit Zonhoven. Ze 
bleken snel een maatje te klein voor Davoc 
Lot. Opnieuw winst voor Davoc Lot met 2-0.  
Meteen was duidelijk dat de laatste 
wedstrijd zou beslissen of Lot met een 
zilveren of een bronzen medialle naar huis 
mocht. De vierde en laatste wedstrijd tegen 
PNV Beveren uit Oost-Vlaanderen werd er 
eentje met lange rally’s waarbij voor ieder 
punt werd geknokt. Het werd uiteindelijk 1-1 
maar door een hoger aantal gescoorde 
punten werden de jongens van Davoc toch 
knap Tweede in de eindrangschikking. Arvoc 
Arendonk werd eerste, PNV Beveren derde, 
Zonhoven vierde en Torhout vijfde. Hiermee 
hebben Ewoud, Jasper, Robbe, Bastien en coach Nancy een bijzonder mooi parcours gereden. 
 
 
 
  

 



Ze stonden er 
allemaal bij te 
glunderen toen ze 
tijdens de ceremonie 
protocolair het 
podium mochten 
beklimmen op de 
tweede hoogste 
trede. Om hun hals 
hing de zilveren 
medaiile te blinken 
die ze even voordien 
van Frank Depestele 
hadden gekregen. 
Terwijl ‘we are the 
champions’ op volle 
sterkte door het EVC 
galmde, volgde een 
regen van fotoflitsen. 
Een moment om te 
koesteren en niet 
snel te vergeten! 

O
O

p de foto naast coach Nancy en Frank Depestele :  
Vlnr : Robbe Segers, Ewoud Van Roy, Bastien Ryckmans en Jasper Muylaert 

 
Naast een medaille kregen de Davoc-jongens ook een T-shirt als aandenken. En het duurde niet lang of die 
werden gesigneerd door Frank Depestele. 
 
Knap gedaan jongens en een dikke pluim voor trainers en coachen! 
 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

Het verhaal van de 

U15 1ste 

provinciale 

Er waren eens een team volleyballende meisjes (Ine P., Ine V., Yenka, Yilke, Lara, 
Lore, Sarah, Orsi en Tami) en hun coach Eric, ook wel bekend onder de naam 
U151.In het begin was het misschien even wennen voor de eerste jaars, maar 
naarmate het seizoen vorderde gingen ze steeds beter in teamverband spelen en 
werden ze steeds betere vriendinnen. Samen beleefden ze 
een topseizoen, waarvan ze de herinneringen nooit meer 
kwijt willen…! ! 
De eerste wedstrijden van het seizoen waren goede 
opwarmertjes voor ons. Ploegen als Tarco Zoutleeuw, 
Zavath Zaventem, Kruikenburg Ternat, Kreg Rotselaar en 
Molenstede wisten niet wat hun overkwam toen ze 
tegenover ons kwamen te staan. Ze werden met gemak 
verslagen, wat eindstanden opleverde als 5-0 en 4-1. 
Moeilijker in die reeks was Govok Gooik. De wedstrijden 
tegen hen waren een uitdaging, altijd spannend. De 
eerste keer werden ze verrast door onze kracht, waardoor 
we tot onze grote vreugde konden winnen. Dit was een 
hoogtepunt in ons seizoen waar we nog lang over over 
zullen praten. De keer daarop waren ze spijtig genoeg al een stuk wijzer geworden over onze tactieken en 
wisten zij ons te  verslaan. Hierdoor eindigden we tweedes in onze reeks. De eerste 2 gerangschikte ploegen, 
waaronder 
ook onze ploeg, spelen in de tweede helft van het seizoen tegen de 2 hoogst gerangschikte ploegen uit de 
andere reeks. De winnaar uit deze competitie mag naar de eindrondes gaan.! ! 
Onze tegenstanders waren VHL, Gooik en Halle- Bellingen, absoluut geen gemakkelijke ploegen 

 

  



Hoewel… Bellingen was niet zo moeilijk te verslaan, 
we wonnen twee keer met gemak. In tegenstelling tot die 
andere twee ploegen. We vochten wel als leeuwen, en we 
zijn nooit volledig door hen weggecijferd, maar winnen 
lukte helaas net niet. Uiteindelijk belandden we op de 
derde plaats, bronzen medaille dus. Al bij al niet slecht, 
maar ik kan niet ontkennen dat ik stiekem heb gehoopt dat 
we als eerste zouden eindigen, en ik denk dat dat ook wel 
eens door het hoofd van iedereen in ons team is geschoten. 
Het was altijd net niet maar toch wel mogelijk.! 
 

 

Ondertussen werden in de vakanties ook de Vlaamse Jeugd Champions' League tornooien gespeeld. Hoe 
pijnlijk het ook was om in de vakantie zo vroeg op te staan, onze slaperigheid verdween meteen toen we 
tussen al die topploegen van België mochten staan. Het was een hele eer om te weten dat wij daarbij 
hoorden, dat kan ik je wel zeggen. Het eerste tornooi was in de herfstvakantie en was op verplaatsing naar 
Wevelgem. In de kerstvakantie organiseerden we zelf de voorronde. Daar we bij de eerste 2 eindigde, 
mochten we naar het manche tornooi te Brugge. In de paasvakantie speelden we 2 tornooien, dat van de VJL 
en een tornooi in Lille waar we uitgenodigd waren door de plaatselijke ploeg. Vaak werd 
de ploeg ondersteund door Karen, Noor, Joy, Imke en Ester bij deze tornooien. Het was steeds hoogstaande 
volleybal en natuurlijk wonnen we niet alle wedstrijden, maar we verweerden ons altijd met enorm veel 
inzet.! 
  

          
 

Ook bij de bekerwedstrijden was het “net niet”. We geraakten tot in de halve finale, en versloegen eerst 
Zavath, dan Liedekerke, vervolgens Tarco Zoutleeuw voor we het tegen Londerzeel moesten opnemen. Het 
was een thuiswedstrijd, en dankzij een oproep van onze kapitein Ine Pissé waren er vele supporters 
aanwezig om ons aan te moedigen. Maar Londerzeel was helaas veel te sterk voor ons. Voor hen moet het 
bijna te gemakkelijk geweest zijn, want we werden van de kaart geveegd met 3-0.! 
 
Maar ondanks het feit dat we geen titel behaalden, was het een topseizoen. Ik heb me de hele tijd 
ongelooflijk geamuseerd, superveel geleerd en daarom wil ik iedereen bedanken. Mijn team, omdat het 
zonder hen niet mogelijk was geweest om te spelen. De supporters die steeds paraat stonden om ons uit 
volle borst toe te juichen vanaf de zijlijn. Ook in het bijzonder Coach Eric, die ons zo goed getraind en 
gecoacht heeft. Onze kapitein Ine Pissé omdat ze ons altijd wist aan te moedigen voor een wedstrijd. Dank je 
wel allemaal, dit seizoen was geweldig!! ! 
 

Yilke Schoenmaekers. 



 
 
 
 

U13 Jongens : reekswinnaar in 2
de

 provinciale B 

De U13 jongens konden op de laatste speeldag van de competitie winnen van Sterko Kortenberg. Dit was 
meteen voldoende om als reekswinnaar te eindigen. Lizzards Lubbeek eindigde met evenveel punten maar 
onze U13 hadden een beter setgemiddelde.  
 

 

 

Het winnend team:  Stenton Vanderaa, Hendrik Van Toy, Ewoud Van Roy, Robbe Segers, Mattijs Scheepmans 

en coach Niels De Boeck. 

U13 meisjes: reekswinnaar in 2
de

 provinciale E 

Ook de U13 meisjes waren al een tijd zeker van de 1ste plaats in hun reeks. 

  



 

Opendeurdag 

Op zaterdag 26 april vond onze jaarlijkse opendeurdag plaats. Een tiental geinteresseerden kwamen, onder 
het waakzaam oog van mama en/of papa,  hun eerste stappen in het volleybal zetten. 
 
Onder de deskundige leiding van Nancy gingen ze vol overgave aan de slag. Misschien het begin van een 
succesvolle volleybalcarrière ?  
 
 

 

 

 
 

  

 



Ter gelegenheid van de opendeurdag wilden we ook iets doen voor de minderbedeelde medemens uit de 
maatschappij en hadden we de bewoners van het opvangcentrum van het Rode Kruis in Alsemberg 
uitgenodigd voor een uurtje volleybal. Een groep van elf bewoners ging heel graag in op de uitnodiging en 
presenteerde zich op het afgesproken uur in de zaal in Lot: een multicultureel gezelschap,  afkomstig uit alle 
windstreken (Congo, Ghana, Afghanistan, Syrie. Guinea, ..).  
 
Een opwarming was niet echt nodig want de kleurrijke bende kwam te voet van Alsemberg naar Lot en 
waren dus bij hun aankomst al voldoende “op temperatuur”. Ook de terugtocht werd te voet aangevat, wat 
iets lastiger zal geweest zijn gezien het bergop is van Lot  tot aan het opvangcentrum. 
 
Trainer Erik (in een mengeling van Nederlands, Frans, Engels en Gooiks) bracht hen de eerste 
volleybaltechnieken bij en daarna werd een “echte wedstrijd” gespeeld.  
Enthousiast stortte het bonte gezelschap zich op de opdracht. Een paar onder hen hadden duidelijk 
‘balgevoel’, vooral ene Jeannette uit Rwanda bleek ervaring in het volleybal te hebben en ontpopte zich, met 
hare rake opslagen,  tot de vedette van de namiddag. 
 
 

 
 

 

 

 

  



Sponsoring 

Volgend bedrijf heeft zijn steun verleend aan Davoc Lot: 

 

 

Verder werd een wedstrijdbal geschonken door: 

 Rijwielen Godeau BVBA, Sint Genesius Rode 

 KBC Dworp in samenwerking met KBC Verzekeringen (Jos Borremans) 
 

Logistieke steun krijgen we van Garage Don Bosco Buizingen. 

Als u geinteresseerd bent of iemand kent die interesse heeft om Davoc Lot te steunen via sponsoring kan u 

contact opnemen met het bestuur. 



 Startdag 

Noteer alvast de datum van de startdag voor het nieuwe seizoen :  

 

Startdag : zaterdag 6 september 

 

 
 
Deze nieuwsbrief kwam tot stand met de medewerking van: 
  

Ingrid Depraetere 
Yilke Schoenmaekers  
Patrick Vieren 
 

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