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Beste leden,

We komen stilaan aan het einde van het seizoen. Een seizoen dat verlopen is zonder echt sportieve
uitschieters. Hoewel, met bijvoorbeeld 4 ploegen in de halve finales van de Vlaams-Brabantse jeugdbeker
was het nu ook zo slecht niet. Ondanks het uitblijven van echte sportieve hoogtepunten behoort Davoc Lot
nog altijd tot de betere clubs in Vlaams-Brabant en bij uitbreiding in gans Vlaanderen. De gouden
erkenningen van de Vlaams-Brabantse volleybalbond en van de VVB zijn daar het bewijs van. En dit in een
periode waar het volleybal in de regio serieuze klappen te incasseren krijgt.
De voorbereiding voor het volgend seizoen is zo goed als afgerond, tijd dus om een paar weken te pauzeren.

We wensen de studerende jeugd veel studieplezier en succesvolle examens toe.
Aan iedereen wensen we een deugddoende en warme zomer toe en kijken uit naar het volgende seizoen.

Dank u wel
Elk seizoen nemen we afscheid van spelers en soms ook van trainers. Als deze dat na jarenlange inzet en
gedrevenheid voor Davoc Lot doen, dan spenderen wij daar graag een woordje aan.
Gerard Ponnet is iemand die op een rijke spelers- en trainerscarrière kan terugblikken, van Divisie tot de
jeugd. Gerard’s eerste passage bij Davoc Lot was in de eerste seizoenen van de nieuwe fusieclub ( 2000 )
waar hij U13 en U17 jongens trainde. Iemand als Dries Steenhouwer kreeg een deel van zijn opleiding van
hem.
Zijn tweede periode bij onze club was in de seizoenen 2007-2008 en 2008-2009 toen hij enkele spelers die
nu bij Heren 1 via de U17 naar de senioren loodste.
Zijn derde en ( voorlopig ? ) laatste periode was ook de langste: in het seizoen 2010-2011 nam hij de Dames
onder zijn hoede en leverde samen met Nancy prachtig werk. Het afgelopen seizoen verzorgde hij niet langer
de coaching meer en beperkte hij zich tot training geven, dat was meer zijn ding. Langs deze weg willen wij
Gerard bedanken voor al dat mooie werk dat hij leverde en waar hij er in slaagde meerdere individuele
spelers en speelsters naar een niveau te tillen dat ze nu in Divisie en zelfs Ereklasse etaleren.

Bob Guillaume is een tweede gevestigde
waarde die er aan het eind van dit seizoen
als trainer mee stopt. Hij had al vele sporen
verdiend bij Volley Lot, een van de
moederclubs van Davoc Lot, toen hij in het
seizoen 2010-2011 opnieuw de uitdaging
aanging … en hoe ! Bob was de trainer en
coach van de jeugdploeg die het in onze
club qua resultaat tot op vandaag het verst
geschopt heeft: met Quentin Wouters,
Alexander Sergooris, Nando Garcet,
Yannick Van Leeuwen won hij dat seizoen
bij de U13 de Vlaams-Brabantse titel, de
Vlaams-Brabantse
beker,
het
VVB
kampioenschap en werd hij vice-kampioen van België. Deze groep begeleidde hij verder bij de U15 om
daarna bij de U13 te herbeginnen met de jongens die nu U15 speelden. Naast zijn gedrevenheid als trainer
van zijn eigen ploeg was Bob ook een uitstekende collega, altijd bereid om waar mogelijk in te springen als
een andere trainer belet was.

U15 meisjes 2de provinciale

De laatste wedstrijd van het seizoen voor de U15 meisjes 2de
prov. werd gespeeld in Betekom waar onze ladies met 1-4
wonnen.
Het was een wedstrijd die in stijl verliep want coach Eric was
mooi uitgedost met zijn hemd, vlinderdas en bijpassend
petje!

Om dit uitzonderlijk moment voor het nageslacht te bewaren poseerde het team samen met coach Eric

Vlnr: Eric, Sana Sadat, Lara Slattery, Luna Dugniolle, Jade Marcelis, Lore De Pauw, Juliette Vanden Eynde,
Laura Geyskens, Marion Depaire

Na de wedstrijd werd er verzamelen geblazen in "In de oude pruim" in Beersel waar nog tot de late (of
vroege) uurtjes nagekaart werd over het voorbije seizoen.

U11
Op 24 mei heeft de U11 het seizoen
afgesloten
met
een
geweldige
hamburger en worsten BBQ op initiatief
van Sarah en Jan De Greve. Ze hebben
hun grote tuin ter beschikking gesteld
en er een groot springkasteel geplaatst.
De spelers hebben zich daar geweldig op
geamuseerd zoals jullie kunnen zien op
de groepsfoto.
Deze dag kon natuurlijk niet doorgaan
als de mama's en papa's zich er ook niet
voor zouden inzetten. Een foto als
eerbetoon kon dan ook niet ontbreken.

Bij deze zou ik (nvdr: = Peter) via deze weg al de ouders willen bedanken voor de inzet en de constante
aanwezigheid om de jongeren te ondersteunen en aan te moedigen tijdens de wedstrijden.
Volgend seizoen gaat iedereen naar de U13 waar ze weer voor een nieuwe uitdaging staan.

lidgeld
Zoals u wellicht in de media gelezen of gehoord heeft verhogen talloze sportclubs in Vlaanderen hun lidgeld
met tientallen euro’s. Volgens Bloso gaat het om gemiddeld 10 tot 15 procent, de hoogste stijging in jaren.
Voor vele sportclubs is die forse prijsstijging broodnodig om te overleven en dit omdat de gemeenten door
de crisis gesnoeid hebben in de subsidies en omdat ze ook de tarieven verhoogd hebben om de sportzaal te
huren.
Ook wij worden geconfronteerd met stijgende kosten. We zijn dan ook uitermate fier te kunnen melden dat
het lidgeld bij Davoc Lot niet verhoogd wordt en dit dankzij een goed financieel beheer binnen de club.
In dit verband willen we toch graag ook nog eens benadrukken dat jullie aanwezigheid op een eetkermis en
jullie deelname aan een wafelverkoop er toe bijdragen om de clubkas in evenwicht te houden. We rekenen
er dus op om jullie in oktober te mogen verwelkomen op onze eerstvolgende eetkermis.

volley@school
Het voorbije seizoen werd door de Vlaamse Volleybalbond het project volley@school opgestart. Gebruik
makende van de successen van onze nationale teams, de Red Dragons en de Yellow Tigers, hoopt de bond
om samen met de clubs het aantal actieve jeugdleden te verhogen.
De meest aangewezen weg om dit te doen is via een samenwerking met de scholen
Dit sportpromotionele project was er op gericht om jongeren te sensibiliseren volleybal te spelen via
sportinitiaties onder deskundige begeleiding, zowel binnen de school als binnen de club
De doelgroep waren de jongeren van het 1ste tot en met het 5de leerjaar van het basisonderwijs.
In totaal namen een 50-tal clubs in Vlaanderen, waaronder Davoc Lot, deel aan dit project.
Het was de bedoeling dat de clubs 5 initiatielessen verzorgden in de scholen, en dit tijdens de schooluren.
Er dienden in totaal minstens 150 jongeren en minstens 10 klassen aan de initiaties
hebben deelgenomen. De lessen moesten gegeven worden door sportgekwalificeerde trainers van de club of
door externe sportgekwalificeerde volleybalexperts.
Daarna moesten alle deelnemende jongeren na de 5 schoolinitiaties minstens 3 maal gratis terecht kunnen
in de desbetreffende club.
Zoals gezegd heeft ook Davoc Lot deelgenomen aan dit project.
Alle basisscholen uit de 5 Beerselse gemeentes werden gecontacteerd. De bereidwilligheid om mee te
werken was groter dan verwacht waardoor niet alle scholen konden deelnemen.
Uiteindelijk namen volgende scholen deel :
 GBS Dworp
 GBS Alsemberg
 GBS Huizingen
De commentaar van de scholen die we na de initiatielessen mochten ontvangen was unaniem uiterst
positief.
De initiatielessen in de bovenvernoemde scholen werden gegeven door Eric De Marie en Bob Guillaume
De intitialessen bij Davoc werden gegeven door Nancy Walravens.

De uiteindelijke bedoeling van het project is om nieuwe leden te werven. Dankzij de deelname aan
volley@school konden we ook bij Davoc een paar nieuwe inschrijvingen noteren.

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

