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Beste leden,
Een sportieve tussenstand, na ongeveer 2/3de van het seizoen:




Heren 1 zijn ondanks vele kwetsuren en nog veel meer afwezigheden op hun sokken naar de 2de
plaats in de rangschikking opgeklommen.
Een verjongde damesploeg lijkt zich vrij probleemloos te handhaven in 2de provinciale.
Bij de jeugd hebben we voorlopig al 2 jeugdploegen in de halve finale van de Vlaams-brabantse
jeugdbeker. De U15 jongens wonnen hun kwartfinale tegen Wolvertem terwijl de U13 jongens zich
in hun kwartfinale de meerdere toonden van Wespelaar. Vooral die laatste wedstrijd was niet
bepaald geschikt voor hartlijders want je kan moeilijker een spannender scenario bedenken. De
beslissende tie-break eindigde met 16-18 in ons voordeel. Op naar de finale ?

Het bestuur wil graag uw aandacht vestigen voor de wafel & truffelactie die de komende weken plaatsvindt.
Naar gewoonte zal de clubkas jullie ook nu weer heel dankbaar zijn.

Veel leesplezier

Bekerresultaten
Heren 2 (1/16de finale)
Davoc Lot 2 - VBT Machelen 2
Uitslag : 1-3 (13/25, 25/15, 19/25, 17/25)
Dames (1/8ste finale)
Davoc Lot - Kevoc Keerbergen
Uitslag : 3-1 (25/15, 23/25, 25/21, 25/16)
U19 meisjes (1/8ste finale)
Davoc Lot - Wevok St. Joris Weert
Uitslag : 2-3 (17/25, 19/25, 25/23, 25/21, 10/15)
U17 meisjes (1/8ste finale)
Davoc Lot - Tarco Zoutleeuw
Uitslag : 3/1 (25/14 26/24 17/25 25/5)
U17 jongens (1/8ste finale)
Davoc Lot - Machelen
Uitslag : 1/3 (26/24, 21/25, 19/25, 20/25)
U15 jongens (1/4de finale)
Wolvertem - Davoc Lot
Uitslag : 0/3 (9/25, 20/25, 22/25)
U15 meisjes (1/8 finale)
Govok Gooik - Davoc Lot
Uitslag : 3/0 (25/22 25/9 25/16)
U13 jongens (voorronde)
Volley Haasrode Leuven - Davoc Lot
Uitslag : 3-1 (25/18, 25/20, 19/25, 25/21)
U13 jongens (1/4de finale)
Wespelaar - Davoc Lot
Uitslag : 2-3 (25/21, 24/26, 25/12, 27/29, 16/18)

Wafel & truffelverkoop

Ook dit jaar organiseren we een wafel/truffel-verkoop ten voordele van de clubkas.
Het aanbod omvat boterwafels, ambachtelijke wafels met of zonder chocolade in een doos van 700
gram of een doosje schilfertruffels van 250 gram. Voor iedere doos vragen wij € 5
Aangezien het hier een initiatief betreft om de clubkas te spijzen, vragen wij aan iedereen om
minstens 5 dozen te kopen.
U krijgt binnenkort een brief met bestelbon van uw PV.
Wij rekenen er op dat jullie zoveel mogelijk wafels en truffels verkopen aan familieleden, vrienden,
… De speler of speelster die de meeste dozen verkoopt, zal hiervoor beloond worden.
Wij danken jullie nu al voor jullie enthousiasme en jullie steun !!!

Champions League
Op 22 december namen onze U15
meisjes deel aan het VJCL, samen met
5 andere ploegen.
De 2 best
geplaatste
ploegen
mochten
doorgaan naar het manche tornooi.
Het zat onze meisjes niet echt mee
want ze misten een beetje hun beste
vorm
vanwege
blessures
en
afwezigen. Toch moet gezegd worden
dat ze heel hard hun best deden en
uiteindelijke
nog
een
mooie
openingsmatch speelden tegen VHL,
dat uiteindelijk kampioen werd in de
manche de week nadien. Een beetje
een aangeslagen ploeg probeerde
toch voor elke bal te gaan, maar miste
net
dat
laatste
beetje
overtuigingskracht om het punt te
scoren.
In de paasvakantie nemen zij opnieuw
deel aan het VJCL en hopelijk kunnen ze er dan voltallig en
met een sterke, fitte ploeg voor gaan.
Dit prestieuze tornooi vond plaats op thuisbasis en kon alleen maar tot een goed einde gebracht
worden door de vele hulp die de ouders en het bestuur aanboden. Via deze weg willen we ze
hiervoor dan ook hartelijk bedanken.
Uitslagen
VHLeuven - Davoc Lot : 2/0 (26/24, 25/16)
Davoc Lot - Borgerhout : 0/2 (15/25, 16/25)
Davoc Lot – Genk : 3/0 (25/10, 25/17, 25/14)

Jeugdsportfonds
Het dateert al van een paar weken geleden maar het is toch belangrijk genoeg om het hier nog eens
te vermelden.
Voor het zoveelste jaar op rij werden aan Davoc Lot 2 gouden erkenningen toegekend.



Vanwege de Vlaamse Volleybalbond: bekroond als gouden jeugdclub 2014 in het kader van het
jeugdsportfonds 2014
Vanwege de Vlaams-Brabantse volleybalbond: goud als waardering voor onze jeugdwerking

Koekentornooi
Op zaterdag 3 januari werd naar aloude gewoonte het koekentornooi georganiseerd.

Een koekentornooi zonder koeken
zou maar flauw zijn daarom werd
niet gekeken op een koffiekoek meer
of minder. Maar ze vielen duidelijk
in de smaak

Een koekentornooi is pas geslaagd dankzij de inzet en medewerking van de
mama’s en papa’s. Een welgemeend dankuwel daarvoor.

De allerkleinsten zijn er
helemaal klaar voor.

Les 1 : hoe werkt het scorebord ?

Een goeie coach moet zijn troepen kunnen
overschouwen of heeft het toch iets te
maken met het vroege uur ?

Nieuwe barkrukken
Ze zijn tot op de draad versleten, onze barstoelen in de kantine. Binnenkort worden ze vervangen door 12
nieuwe en kleurrijke exemplaren.
Het ideale moment om de kantine te bezoeken om de nieuwe stoelen uit te proberen en meteen ook het
bier van de maand te degusteren.

Bier van de maand
Het bier van de maand is Volga 8.8

Een verrassend en vrij onbekend bier, zelfs voor de kenners. Helder blond bier met romige witte
schuimkraag gebrouwen door Huygens.

Beschikbaar zolang de voorraad strekt
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