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Bestuur 

 
Zoals u al in de infogids kon lezen zijn er een paar wijzigingen binnen het bestuur van Davoc Lot. 
Het secretariaat werd door Bruno Ravestijn overgenomen van Gisèle Vanobberghen die nu de functie van 
schatbewaarder bekleedt.  
Nieuwe materiaalverantwoordelijke is Christine Stockmans en dit ter vervanging van Fabienne Jurion die de 
bestuursploeg verlaten heeft. We willen hier graag Fabienne bedanken voor haar jarenlange en gedreven 
inzet voor de club. 
 
Verder werd het bestuur uitgebreid met Conny Vandenplas, Cindy Matthijs en Dorianne Van Haelen. 
 
De volledige bestuursploeg ziet er als volgt uit: 
 
Patrick Vieren  

• Voorzitter  
• Public relations & financiën 

Bruno Ravenstijn 
• Secretaris  

Christine Stockmans 
• Verantwoordelijke materiaal en uitrustingen 

Nancy Walravens  
• Sportief beleid  

Guido De Gelaen  
• Verantwoordelijke wedstrijdorganisatie & kantine 

Koen Hofmans  
• Verantwoordelijke sportief beleid en jeugd  

Eric Beling  
• Bestuurslid  

Dorianne Van Haelen 
• Verantwoordelijke festiviteiten  

Gisèle Vanobberghen 
• schatbewaarder 

Conny Vandenplas 
• Bestuurslid  

Cindy Matthijs 
• Verantwoordelijke sponsoring 

 
Naast het hoofdbestuur hebben we nog het jeugdbestuur dat zich enkel met de jeugdploegen bezighoudt. 
De leden zijn: 
 

 Vera Wellens ( U19 M ) 

 Veerle Van Dromme ( U15 M ) 

 Bruno Ravestijn ( U15 J ) 

 Peter Schoenmakers ( U11 + U13 ) 

 Jacqueline Canonne ( U11 + U13 ) 

 Annick De Valckeneer ( U15 J ) 

 Dorianne Van Haelen ( U15 M ) 

 Christine Stockmans 

 Koen Hofmans ( Jeugdverantwoordelijke + pv Volleybalschool ) 



Bekerresultaten 

 

Heren1  

  
1ste  ronde 

Vossem Thor Tervuren(1ste prov) - Davoc Lot 1 
         Uitslag: 3-2  (25/21, 21/25, 20/25, 25/21, 15/7) 

 
Heren 1 werden als “beste verliezer” opgevist en waren dus geplaatst voor de 1/16de finale 

 
 1/16 finale 
    Berg-op-Wijgmaal 2 (1ste Prov) - Davoc Lot 1 
  Uitslag: 3-2 (29/31, 25/17, 25/14, 21/25, 18/16) 

   
Een heel nipt verlies van H1 tegen 1ste provincialer Berg-op-Wijgmaal    

Heren 2  
1ste  ronde 
 Davoc Lot 2 - Jeugdvolleybal Londerzeel 2 (3de prov) 
 Uitslag: 1-3 (25/20, 23/25, 21/25, 20/25) 
  

Ook Heren 2 werden als “beste verliezer” opgevist en waren dus ook geplaatst voor de  
1/16de finale 

   
 1/16de  finale  

 Davoc Lot 2 - VC Eternit Kapelle o/d Bos 2 (2de prov) 
 Uitslag: 3-2 (25/27, 25/22, 25/20, 24/26, 15/8) 

 
Heren 2 zijn er in geslaagd om na een thriller de 1/8ste finale te bereiken door 2de provincialer Eternit Kapelle 
o/d Bos uit te schakelen. Een stunt van formaat !!! 

 

 



 

Dames  
1ste  ronde         

Volley Bellingen Halle 1 (2de prov - Davoc Lot 
            Uitslag: 3-2 (25/15, 25/18, 25/27, 21/25, 15/11) 

 
En ook de dames werden als “beste verliezer” opgevist en waren dus ook geplaatst voor de  
1/16de finale 

 
 1/16 finale 
   Wevok St Joris Weert 3 (3de prov) - Davoc Lot 
  Uitslag: 3-0 (25/10, 25/23, 25/16) 

 

U19 meisjes  
1/8ste  finale 
  Lizards Lubbeek-Leuven - Davoc Lot 
 Uitslag: 3-0 (25/15, 25/14, 25/9) 

 

U17 meisjes 
1/8ste  finale 
 Volley Schepdaal vzw - Davoc Lot 
 Uitslag: 1-3 (8/25, 23/25, 25/21, 16/25)  
 
1/4de finale 

  Davoc-Lot tegen de winnaar van Olympia Haacht - Smash Neerijse  A 

 

U17 jongens  
1/8ste finale 
 Davoc Lot - Lizards Lubbeek-Leuven 
 18 november 2015 om 20:00 in Sportcomplex Vogelenzang, Lot 

 

U15 jongens 
1/8ste finale  
 Davoc Lot 1 - VC Lennik Heren 
 Uitslag: 3-0 (25/9, 25/12, 25/12) 
 
1/4de finale 
 Davoc Lot tegen de winnaar van Olympia Haacht - VBT Machelen 1 

 

U13 jongens 
1/8ste finale 
 Davoc Lot - Olympia Haacht 
 Uitslag: 0-3 (11/25, 12/25, 13/25) 
 

 



50 jaar 
 
Als u de infogids gelezen hebt, zal u weten het stamnummer 0640 dit seizoen 50 jaar bestaat. Het werd 
toegekend aan Volley Lot en werd daarna na de fusie met Dworp-Alsemberg overgenomen door Davoc Lot. 
Davoc Lot is dus ontsproten uit 3 clubs: VK Dworp, Alsemberg en Volley Lot. 
Aan de hand van een aantal artikels in deze en volgende nieuwsbrieven zullen we proberen om het ontstaan 
en de geschiedenis van deze 3 clubs te reconstrueren. Eerste in de rij is VK Dworp. 
 
Het begin allemaal rond de periode 1969-1970 toen een paar Dworpse sportievelingen de ambitie hadden 
om een volleybalploeg op te richten. 
De familie Demol was de drijvende kracht achter dit idee en na een paar vergaderingen met blijkbaar veel 
interesse was het zover: VK Dworp zag het levenslicht. 
De eerste voorzitter was Jan Van Cutsem. Maar de ‘bezige bij’ van de beginperiode was Christiane Leemans. 
Zij zorgde voor alle mogelijke administratie met inbegrip van de contacten met de volleybalbond.  
 
 
In de archieven werd nog een 
foto van het eerste uur 
teruggevonden. Volgende 
spelers zullen de iets ouderen 
onder ons wellicht nog 
herkennen: 
  
1: Victor Demol 
2: Miel Rijpers 
3: Marc Vanderbiest 
5: Jos Demol 
6: Rene Herremans 
18: Johan Claes 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

In die tijd moest de sportschuur in Dworp nog gebouwd worden en moest er dus een geschikte locatie 
gevonden worden voor de trainingen. Bij gebrek aan beters werd toen maar voor de speelplaats van de 
basisschool Sint-Victor Dworp gekozen, meer bepaald de speelplaats waar de kleuters nu spelen. Bijkomend 
probleem: er was geen verlichting aanwezig waardoor de trainingen, die ’s avonds doorgingen, in het donker 
moesten plaatsvinden. Volleybal spelen in het donker is niet echt een aanrader, dus vonden de creatieve 
zielen volgende oplossing: de lichten van een auto werden in een mast naast de speelplaats gemonteerd. 
Nog een anecdote die het vermelden waard is: De toenmalige onderpastoor van Dworp was een hevige 
supporter en speelde af en toe mee. Omdat het spelen op het beton van de speelplaats niet alles was, stelde 
de onderpastoor voor om de kerk als volleybalzaal te gebruiken. Maar daarmee waren de hogere kerkelijke 
instanties niet mee akkoord. Jammer, want geef toe: volleybal spelen in een kerk zou waarschijnlijk een 
unicum in Vlaanderen geweest zijn.  
 

 



De ploeg werd al snel uitgebreid tot een bredere kern. Op de foto herkent men onder andere Jos Borremans 
(links boven).  

 
 

 

Het hoogtepunt van het seizoen was telkens de derby tegen Alsemberg. Inkom moest men niet betalen, er 
werd wel rondgegaan met een kollektebus zoals in de kerk. Iedereen kon dan al of niet een bijdrage leveren. 
Die bijdrage was welgekomen omdat er in het begin geen geld om een trainer te betalen. 
Na een paar jaar speelplaats werd verhuisd naar het plein (in asfalt !) naast het jeugdheem in Dworp (achter 
de kerk) tot de verhuis naar de Dworpse sportschuur er kwam. 
 

VK Dworp begon in 3de provinciale. Omdat er toendertijd nog geen sprake was van Vlaams- of Waals Brabant  
was Dworp samen met Alsemberg en Bellingen de enige vlaamse ploeg in de reeks, de overige ploegen 
kwamen uit Walonië.  
 

Met jeugdwerking werd pas begonnen in 1992 toen Marc Fastenaekels op de voorzitterstoel terecht kwam.. 
Het eerste jaar waren er amper 7 jeugdspelers. 
Het was ook onder het voorzitterschap van Marc 
dat de fusie met Alsemberg een feit werd, en dit in 
het jubileumjaar van VK Dworp (25-jarig bestaan).  
Die fusie is er eerder toevallig gekomen: VK Dworp 
wou absoluut een speler van Alsemberg 
binnenhalen maar de discussies eindigden met het 
binnenhalen van de ganse ploeg uit Alsemberg. 
Marc is dan voorzitter gebleven tot de fusie met 
Volley Lot. Omdat voor de redactie van deze 
nieuwsbrief geen enkele inspanning te veel is en de 
waarheid zo getrouw mogelijk wil weergeven zat er 
niets anders op dan de laatste voorzitter van VK 
Dworp op te zoeken in zijn huidige woonplaats 
Cotignac, gelegen in het zuiden van Frankrijk. Daar is hij uitbater van de B&B “Biebel” wat staat voor BIEre 
BELge.  
 
Met onze dank aan Rene Herremans en Marc Fastenaekels om in hun geheugen te duiken. 

In een volgende editie leest u meer over de sportieve prestaties van VK Dworp en Alsemberg. 

 



Orde en netheid in de zaal 
 
We kunnen het niet genoeg herhalen maar om nodeloze discussies met de gemeentelijke sportdienst te 
vermijden vragen wij nogmaals een stricte naleving van de volgende regels: 
 

 De spelers/speelsters mogen slechts 5 minuten voor de aanvang van het hun toegewezen uur 
het sportveld betreden (als het veld vrij is) . Ze dienen onmiddellijk het sportveld te verlaten bij 
het einde van de hun toegewezen duur. Een kwartier na het beëindigen van de activiteiten 
dienen de kleedkamers verlaten te worden 

 De sportvloer mag enkel met stofvrije sportpantoffels betreden worden. De sportschoenen 
mogen geen verkleuring- en/of verbrandingsstrepen op de sportvloer achterlaten 

 Aan het begin van de training moet nagekeken worden of materiaal in orde is. De basisuitrusting 
per veld is 1 net en 2 antennes. Indien het niet in orde is, moet dit gemeld worden aan: 

o voor Lot : aan de zaalwachter  
o voor Dworp : aan het bestuur dat het op zijn beurt zal doorgeven aan de gemeente 

 In de kleedkamers mogen er geen alcoholische dranken gebruikt worden. 

 In de kleedkamers mogen geen waardevolle voorwerpen achtergelaten worden 

 Het betreden van de zaal met drank of eetwaren (water is toegestaan) is verboden. 

 Kleedkamers moeten proper zijn (geen vuil, drankflesje) 

 Na de laatste training/wedstrijd moet het materiaal ordentelijk op de juiste plaats in de berging 
geplaatst worden. 

 
Vooral tegen de laatste 3 regels wordt wel eens gezondigd. Daarom nogmaals uw extra aandacht om te 
zorgen dat de zaal en kleedkamers proper blijven. Dit is ook een kwestie van respect tonen tegenover de 
ploegen die na u de zaal en kleedkamers gebruiken. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Heren 1 
 
Omdat Guido Vierendeels vanaf dit seizoen de dames onder zijn 
hoede neemt werd er voor Heren 1 een nieuwe trainer 
aangesteld. De keuze viel op een oude bekende : Koen Cornelis. 
Het woord “nieuw” is hier misschien niet echt op zijn plaats 
omdat Koen in een vorig leven als speler/trainer de gloriejaren 
van Davoc meegemaakt heeft en ook deel uitmaakte van de 
zogenoemde “gouden generatie”. Wat die gouden generatie 
betreft zal je in een van de volgende edities van de nieuwsbrief 
meer kunnen lezen. 
Koen voorstellen is dus eigenlijk overbodig maar voor het jeugdig 
publiek willen we graag zijn volleybal CV in telegram stijl 
weergeven: 
 
 
 
 

  
1980 - 1982 Mevoc Meerbeke - scholieren (nu U17) - speler 
1982 - 1984 Mevoc Meerbeke - 4de provinciale - speler  
1984 - 1986 Mevoc Meerbeke - 2de provinciale - speler 
     * In deze periode heeft Koen zijn eerste stappen gezet als trainer. (miniemen en kadetten) 
1986 - 1987 - Vokajap Appelterre - 3de Divisie - kampioen - speler 
1987 - 1988 - Vokajap Appelterre - 2de Divisie - promotie - speler 
1988 - 1991 - Vokajap Appelterre - 1ste Divisie - kampioen in 1991 - speler 
1991 - 1993 - Vokajap Appelterre - 1ste Nationale - speler 
     * Ook bij V. Appelterre heeft hij bijna altijd een jeugdploeg getraind. 
1993 - 1994 - Volley Lot - 3de Divisie - promotie - speler 
1994 - 1995 - Volley Lot - 2de Divisie - promotie - speler 
1995 - 1996 - Volley Lot - 1ste Divisie - kampioen - speler/trainer 
1996 - 1997 - Volley Lot - 1ste nationale - degradatie - speler/trainer 
1997 - 1999 - Volley Lot - 1ste Divisie  - speler/trainer 
1999 - 2001 - VK Aalst - 1ste provinciale - promotie - speler/trainer 
2001 - 2002 - Davoc Lot - 2de Divisie - speler 
2002 - 2003 : Rapid Denderhoutem - 1ste provinciale - promotie - trainer 
2003 - 2006 - Rapid Denderhoutem - 2de divisie - trainer 
2006 - 2007 - Davoc Lot - 2de divisie - kampioen - trainer 
2007 - 2009 - Davoc Lot - 1ste divisie - assistent trainer 
2015 - 2016 - Davoc Lot - 2de provinciale - trainer 

  
Zijn verwachtingen voor heren1 dit seizoen zijn vrij eenvoudig:beter worden als ploeg en als individu. 
 

 

 

 



 

Eetkermis 

Op vrijdag 9 en zaterdag 10 oktober was het alle hens aan dek voor de eetkermis in zaal Blokbos te Lot. Maar 
we waren er klaar voor. Een ploeg gemotiveerde helpers, perfect geregisseerd door Conny en Dorianne, 
meer is er niet nodig om er in te vliegen. Alleen is het altijd bang afwachten hoeveel mensen er gaan 
opdagen.  
 
Awel, er kwamen er veel, heel 

veel. Zowel op vrijdag als op 

zaterdagavond een meer dan 

volle zaal zodat de spaghetti-

bereiders een tandje (eigenlijk 

meer dan één) moesten 

bijsteken, Ondanks de drukte, 

bleef Dorianne ijzig kalm haar 

ding doen, zodat iedereen op 

tijd zijn spaghetti kon 

verorberen.  Als het dan toch, 

bij grote uitzondering, iets 

langer duurde dan zou 

moeten, dan is dat enkel te 

wijten aan het feit dan de 

spaghetti zo lekker was dat 

iedereen een grote portie wilde, met een iets langere bereidtijd als gevolg.  

Wat bijzonder verheugend was om vast te stellen, is dat er een aantal mensen, die niets met Davoc Lot te 
maken hebben, als vrijwillige 
helper een meer dan 
verdienstelijke bijdrage geleverd 
hebben. 
En de kers op de taart kwam van 
de kuisploeg. Dat is traditioneel 
de minst leuke, maar wel de 
zwaarste karwei van het ganse 
weekend. Enkele papa’s wilden 
absoluut hun vrouw,partner, 
vriendin bewijzen dat ook zij 
overweg kunnen met dweil en 
borstel. Dus mannen, een dikke 
merci voor de hulp.  
De zaal werd in een perfecte 
staat achtergelaten zodat de 
leerlingen van GBS Lot op 
maandagochtend terug aan de 
slag konden zonder over een 
achtergelaten bierbak te 
struikelen. 
 

 

 



Maar ook de eigen jeugd liet zich opmerken door hun gedreven inzet. Een paar voorbeelden: 

De barmannen van zaterdagavond: 

 

En enkele opdieners/afruimers: 

 

 

 



Prijswinnaar boek eetkermis 

 
BORDEN SET 
RAVESTIJN LEO 
BEERSEL 
 
6 GLAZEN 
VAN LEEUWEN  
SINT-PIETERS-LEEUW 
 
BIERMAND 
DE WILDE KARLOS 
SINT-PIETERS-LEEUW 
 
VIVABOX PIZZA VOOR TWEE 
VAN CAUTEREN - DIERCKX 
DWORP 
 
PIZZA BORDEN EN PIZZA SNIJDER 
DEBAES CHRISTOPHE 
LEMBEEK 
 
TROLLEY 
CARLENS JAQUES 
HALLE 
 
APERITIEF SCHOTELTJES 
KATRIEN HANSSENS 
DWORP 
 

Met onze welgemeende dank aan iedereen die bijgedragen heeft tot 

deze succesvolle editie van de eetkermis. 

 

 



Deze nieuwsbrief kwam tot stand met de medewerking van: 
  

Dorianne Van Haelen (foto’s eetkermis) 
Alex Van leeuwen (foto Heren 2) 
Patrick Vieren 
 

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

 

mailto:Patrick.Vieren@skynet.be

