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Beste leden 
 

We zijn ondertussen al ongeveer anderhalve maand ver in het nieuwe seizoen. Een eerste bilan:  
spelers/speelsters en trainers zijn enthousiast, de eetkermis was terug een voltreffer, een paar nieuwe 
sponsors bieden wat extra steun, er is een groeiende interesse voor het volleybal via onze volleybalschool. 
Niets dan positieve geluiden dus. 
 
 
We zijn dit seizoen van start gegaan met 3 seniorenploegen (2 heren- en 1 damesploeg), 12 jeugdploegen en 
een volleybalschool. En om het plaatje volledig te maken hebben we ook nog de leeftijdsloze recreatie ploeg.  
 
 

We hopen en rekenen erop dat het een sportief hoogstaand seizoen wordt maar vooral dat ieder lid met 

plezier naar de club komt. Winnen is het doel maar inzet, vriendschap en plezier is minstens even belangrijk.  

 

Veel leesplezier  



 

 

Bekerresultaten 
 
In de eerste bekerronde kwamen de Heren A als eerste aan de beurt en gaven meteen het goeie voorbeeld 
door vlot te gaan winnen op Kortenberg. 

 
Heren A  

STERKO KORTENBERG B -  DAVOC LOT A 
Uitslag : 0 - 3 (16/25, 17/25, 23/25) 

 

Volgende wedstrijd: 
 DAVOC LOT A - VC KNØDDE MEISE  

Op 30/11/2016 om 20:30 hr 

 
Heren B 

DAVOC LOT B - KREG ROTSELAAR 
 Op 15/11/2016 om 20:30 

 
Dames 

BERG-OP WIJGMAAL A - DAVOC LOT 
datum nog te bepalen 

 
U19 jongens 

DAVOC LOT - VCV LEEFDAAL 
Op 11/11/2016 om 20:00 hr 
 

U17 jongens 
JEUGDVOLLEYBAL LONDERZEEL - DAVOC LOT 
datum nog te bepalen 
 

U15 jongens 
VOLLEY HAASRODE LEUVEN (VHL) - DAVOC LOT 
Uitslag : 3 - 0 (25/15, 25/13, 25/12) 

 
U13 jongens 

DAVOC LOT - ZUUN VOLLEYBAL 
Uitslag : 1 - 3 (25/22, 15/25, 19/25, 18/25) 

 
U11 jongens 

DAVOC LOT - LIZARDS LUBBEEK 
Op 17/12/2016 om 16:00 hr 
 

U19 meisjes 
GOVOK CAMMAERT GOOIK VZW - DAVOC LOT 
Op 11/11/2016 om 13:30 

 
 
 



U17 meisjes 
GOVOK CAMMAERT GOOIK VZW - DAVOC LOT 
Uitslag : 3 - 0 (25/17, 25/20, 25/16) 

 
 

U15 meisjes 
Smash Neerijse - DAVOC LOT 
Datum nog te bepalen 

 

U13 meisjes 
VCV LEEFDAAL-BERTEM - DAVOC LOT 
Uitslag : 0 - 3 (15/25, 9/25, 11/25) 

 

 
De U13 meisjes na hun schitterende overwinning in de bekerwedstrijd tegen Leefdaal. 

 
U11 meisjes 

DAVOC LOT - VC LENNIK DAMES 
Op 11/11/2016 om 13:30 hr 

 

  



 

Facebook 

 
De fanatieke facebook gebruikers zullen het al gemerkt hebben maar voor de minder actieve gebruikers 
willen we graag melden dat we sinds kort een nieuwe facebook-evangelist hebben die met een nooit geziene 
dynamiek onze facebook pagina nieuw leven inblaast. Kris Bosmans, een professional in de multimediale 
wereld, heeft inderdaad de taak op zich genomen om de pagina van Davoc Lot te beheren waarvoor onze 
dank.  

 

          https://www.facebook.com/DavocLot/ 
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Eetkermis 
 
Op vrijdag 21 en zaterdag 22 oktober was het weer alle hens aan dek voor de jaarlijkse spaghettikermis in 
zaal Blokbos in Lot. Het was een voltreffer, bijwijlen zelfs een overrompeling. En terecht, want we serveren 
de beste spaghetti van West-Europa en omstreken. Daar kunnen Sofie Dumont en consoorten nog iets van 
leren.  
Het ganse gebeuren werd op een perfecte manier georchestreerd door Conny en Dorianne, de leading ladies 
in het organiseren van allerhande evenementen.  
Maar het succes is vooral het resultaat van teamwork. Het bestuur wil dan ook uitdrukkelijk alle vrijwilligers 
bedanken die zich een stuk van het weekend, of sommigen gans het weekend, ingezet hebben om in de bar, 
keuken of zaal ervoor te zorgen dat alles vlekkeloos verliep.  
 
 
 
 
 
 

De afwas doen is niet de 
meest dankbare taak op een 
eetkermis. Maar de 
keukenploeg zorgt met de 
nodige ambiance dat ook 
deze karwei tot een goed 
einde gebracht werd. 
Bedankt mannen ! 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
De U15-ouders zijn zich aan 
het opwarmen om als 
afsluiter van het spaghetti-
weekend mee te helpen bij 
het opruimen van de zaal.  
 
 
De titel van dream team is 
hier zeker op zijn plaats !! 
 
 
 
 
 

 
 

 



PRIJZEN BOEK SPAGHETTI FESTIJN 2016 
 
Tijdens de eetkermis kon je via “den boek” een bijdrage leveren ten voordele van Davoc en meteen in 
aanmerking komen voor een prijs. De onschuldige hand lootte de volgende prijswinnaars: 
 
LUC MOSSELMANS, DESCAMPSLAAN 17, 1501 BUIZINGEN 

 ROYALE MINI BAR MARTINI + VOORRUITFOLIE, HOUD DE VOORRUIT IJSVRIJ 
 
CARLENS – VAN ENGELAND, VANDENPEEREBOOMSTRAAT 192, 1500 HALLE 

 FLES LIMONCELLO + VOORRUITFOLIE, HOUD DE VOORRUIT IJSVRIJ 
 
CHRISTOF DEBAES, DOKTER SPITAELSLAAN 464, 1502 LEMBEEK 

 6 PASTA BORDEN + 6 COLA GLAZEN + BAL 
 
LUCAS EN VICTOR VALKENIERS, BLARENVELD 32, 1650 BEERSEL 

 FLES SPUMANTE SAYANG + 6 COLA GLAZEN + BAL 
 
BIANCA ONNOCKX, IRISSTRAAT 19, 1640 SINT-GENESIUS-RODE 

 FLES SPUMANTE POLLINI + BAL 
 
FAMILIE VRIJSEN - GHESQUIERE, L. DEVILLERSSTRAAT 8 A, 1654 HUIZINGEN 

 FLES SPUMANTE POLLINI   
 
GITTE ECKER, ZONNELAAN 8, 1501 BUIZINGEN 

 SET VAN 6 BAMBOO PLACEMATS + BAL 
 

De prijzen worden eerstdaags aan de winnaars overhandigd. 
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Op zaterdag 10 september ’16  vertrokken we met 8 DAVOC Lot speelsters en 7 mama’s naar Schoonhoven, 

een stadje gelegen in Zuid Holland op een 10 tal km van Gouda en op een 30 tal km van Rotterdam. We 

waren opnieuw uitgenodigd om deel te nemen aan  

We traden aan in de categorie ‘Meisjes B Hoofdklasse’, vergelijkbaar met onze eerste provinciale reeks U15, 

maar de leeftijd varieert hier tussen 14 en 16 jaar. 

 

Onze DAVOC Lot meisjes speelden een schitterend tornooi en werden 2de in de reeks, met gelijk aantal 

gewonnen sets  als de eerste, maar minder gewonnen punten. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Na het tornooi gingen we richting Bergambacht, waar we onze intrek namen in B&B ‘de Hooizolder’. 

De logies maken deel uit van een oude boerderij, waarbij 2 oude schuren volledig omgebouwd werden tot 

‘luxe’ verblijven voor 15 personen, gelegen in de prachtige Krimpenerwaard. Het is een uniek gelegen gebied 

tussen de rivieren de Lek, Hollandse IJssel en de Vlist, typisch Hollands, weids en stil. 

Als extraatje mochten we van de eigenaars hun pas aangelegde zwemvijver gebruiken. En dit lieten de 

meisjes zich geen tweemaal zeggen en bij gebrek aan badpak, sprongen ze dan maar met hun uitrusting in 

de ‘propere vijver’. 



 



Na een zalig nachtje slaap, een stevig ontbijt en een 5km jogging voor de liefhebbers, verlieten we de B&B 

rond 11h in de ochtend. We trokken richting Gouda voor een korte wandeling door het kaas-stadje en een 

afsluitende lunch, alvorens terug te keren naar België.  Tot volgend jaar Nederland… 



Fandag van de Yellow Tigers 

Op zaterdag 3 september gingen U15 meisjes naar de fandag van de Yellow Tigers in sportzaal  Oase te 

Leuven. Het evenement begon om 15h met een sessie Smachvolley van jonge volleyballertjes. 

Nadien  kwam de ploegvoorstelling van onze Belgische nationale damesploeg, gevolgd door een 

handtekeningsessie. 

Als afsluiter kreeg men een vriendschappelijke wedstrijd tegen Polen voorgeschoteld. Spijtig genoeg 

verloren onze Yellow Tigers met 3-2 . 

Maar het werd toch een onvergetelijke namiddag voor Joke, Merel, Maaïke, Sien , Ide en Jana. 

 

Joke, Jana en Ide met Lise Van Hecke 



 

Samen op de foto met Céline Van Gestel, Margo Voets en Hélène Rousseaux. 

 

 
 



Volleybalschool : Jong geleerd is oud gedaan 
 

De titel van dit artikeltje is een alom gekende volkswijsheid en in onze sport geldt ze zeker.  Hoe jonger je 

begint om de basistechnieken van de volleybalsport onder de knie te krijgen, hoe sneller je ook aan het 

echte volleybal kan beginnen. Het niveauverschil tussen iemand die de cyclus vanaf 6 jaar beginnen 

doorlopen is tegenover iemand die instapt bij U15 is enorm. Maar voor alle duidelijkheid, dit mag niemand 

beletten op eender welke leeftijd aan te sluiten. 

Maar terug naar onze kleinsten: echt volleybal krijgen de kinderen nu niet meer aangeleerd op deze leeftijd, 

daarvoor is onze sport net iets te complex. Trappen tegen een bal en er achter lopen vergt voor een 

beginneling een pak minder coördinatie en vaardigheid. De basistechnieken van het volleybal worden in 

deze opleiding als het ware uitgekleed, de kinderen leren daarom in eerste instantie een bal gooien, vangen, 

botsen … 

Tweemaal per week verzamelen jongens en meisjes tussen 6 en 8 jaar in één van onze sportzalen om er 

telkens een uurtje de basisbeginselen van het volleybal aangeleerd te krijgen. Op woensdag doen ze dat in 

Dworp, op vrijdag doen ze dat in Lot. 

Al van bij het ontstaan van de fusieclub Davoc Lot, nu 16 jaar geleden, is Nancy de rots in de branding om dit 

alles met volle overgave aan de kinderen aan te leren. De laatste seizoenen wordt zij geassisteerd door Lisa 

Michelini. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Persaandacht 
Ook in de pers wordt regelmatig aandacht besteed aan Davoc Lot. Een uittreksel van de recente 
persartikelen kan je ook terugvinden op de website:  http://www.davoc-lot.be/persberichten 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

http://www.davoc-lot.be/persberichten
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9kef3jf7PAhWJ1IMKHYnJCfgQjRwIBw&url=http://www.academieaandeangstel.nl/blog/item/duitse-kranten-en-tijdschriften-online&psig=AFQjCNEWNInvzNNUvX8bHSuNlG6YHeqETg&ust=1477764908240082
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjlrtnijf7PAhUW8YMKHbFiCwMQjRwIBw&url=http://www.bloggen.be/heikant_l4/archief.php?ID%3D1587534&psig=AFQjCNEWNInvzNNUvX8bHSuNlG6YHeqETg&ust=1477764908240082


Niet mopperen maar moppen !! 
 
We hebben het de laatste maanden tot vervelens toe herhaald: de zaal en kleedkamers moeten proper 
achtergelaten worden. Het is niet alleen omdat de sportdienst dat vraagt, het is ook uit respect voor de 
ploeg(en) die na jullie gebruik willen maken van de zaal en van de kleedkamers. 
 
Dat opruimen niet bepaald de favoriete bezigheid van jongeren is zal ieder ouder wel kunnen beamen. 
Toch kan je van die opruimactiviteit een leuke bedoening maken. Dat bewijzen onze dames, zie 
onderstaande foto, door na de wedstrijd al fluitend en jodelend de vloer te moppen.  
 
En als het goed is zijn we de eerste om dit mee te geven: de afgelopen weken werden de zaal en de 
kleedkamers netjes achtergelaten. Het bestuur staat er op om iedereen die hiervoor een inspanning 
geleverd heeft te bedanken. 
 

Maar !!! Volhouden is de boodschap ! 
 

 

 
  

 

 
 
 
 
 

 
 
 



Sponsors 
 
Het doet ons plezier om dit seizoen een paar nieuwe sponsors te mogen verwelkomen. We stellen ze graag 
aan u voor. 
  

Vittec bvba   

 
 

Na 20 jaar praktijkervaring in de bouwsector als arbeider en bediende, is 2010 een nieuw keerpunt geworden 
met de oprichting van Vittec bvba, een geregistreerd aannemersbedrijf. 

 
Olivier Stadsbader en zijn echtgenote, Ilse Vanrossum, werken als tandem in hun bedrijf. 

Zij realiseren totaalprojecten waarbij de coördinatie tussen de verschillende activiteiten centraal staat. 
 

Ilse verleent daarnaast ook consultancy diensten voor bouwwerken van gemiddeld 10.000m². 
Olivier zorgt voor de particuliere klanten en voert de werken eigenhandig uit. Renovaties en transformaties 

zijn zijn specialiteit. 
 

U kan Vittec bvba volgende werken toevertrouwen: 
Electriciteit - sanitair - verwarming - tegelwerken - gyproc 

 
Neem ook eens een kijkje op www.vittec.be 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vittec.be/


Van Den Neste & Partners – boekhouders-fiscalisten 

 

Als ondernemer bent u graag bezig met waar u goed in bent, uw corebusiness zoals dat dan heet. Dat hebben 
we bij Van Den Neste goed begrepen. U heeft voor uw boekhouding en advies iemand nodig die proactief en 
persoonlijk met uw zaak bezig is. Of het nu gaat over uw boekhouding, loonberekening of fiscaal-advies we 

zoeken steeds de beste oplossing in uw specifieke situatie. 

Om dit in te vullen heeft Van Den Neste in 3 kantoren, een gespecialiseerd fiscaal team van voortdurend 
getrainde boekhouders & fiscalisten om zowel VZW's, zelfstandigen, vrije beroepen, bijberoepen, starters en 

KMO's gepast te adviseren. 

Vooruit denken, vanuit een gespecialiseerde knowhow en een brede dienstverlening is het engagement van 
elke dag om de ambitie van het kantoor waar te maken: de toekomst van onze klanten. 

Nieuw! Van Den Neste is nu ook door de Vlaamse gemeenschap erkend als dienstverlener voor de KMO-
portefeuille in de pijlers advies en opleiding. Meer info vindt u op de pagina KMO-portefeuille. 

Van Den Neste & Partners 

Voor u vooruit gedacht 
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MacNash Brabant 

 

 

 
Macnash Brabant is een vastgoedkantoor gelegen in het hartje van Alsemberg op het Winderickxplein. 

Macnash Brabant werd 2 jaar geleden overgenomen door Dworpenaar Lander van der Velden en werkt 

voornamelijk in de regio Groot-Beersel, Sint-Genesius-Rode en omstreken. U kan bij hen terecht voor een 

volledige gratis schatting van uw vastgoed alsook voor de verhuur of verkoop van uw vastgoed. 

Momenteel werk het kantoor met 3 personen die allen in Groot-Beersel wonen waardoor het kantoor over 

een uitmuntende kennis beschikt omtrent de lokale vastgoedprijzen. Naast onze activiteiten steunen wij met 

plezier de lokale verenigingen zoals DAVOC Lot, Chiro Dworp, VK De Vissers etc. Voor meer informatie of 

gratis vastgoedadvies kan u Macnash Brabant steeds contacteren op 02/381.27.80. 

Openingsuren 
Van maandag tot donderdag van 09h tot 18h 

Vrijdag van 09h tot 17h 
Zaterdag van 10h tot 13u 

 



 

VR-design 
Druk- & Copy center 

Zoet Engelke 
Doopsuiker 

 

 

 
 

 

 

 

 



DVV verzekeringen – Verzekering en financiële producten 
 

 

 

Of je nu particulier, zelfstandig ondernemer, bedrijfsleider of verantwoordelijke van een vereniging bent: je 
kunt er vanop aan dat je bij DVV altijd de producten vindt die jij nodig hebt. Ook voor een persoonlijke 
service, verzekerd door exclusieve DVV-consulenten, kan je bij DVV terecht. Er zijn meer dan 300 DVV-
kantoren in het ganse land, waar de DVV-consulenten voor jou klaarstaan. Bij DVV staat het menselijke 

aspect voorop: bij ons ben je een klant, geen dossier. 

 

 

  



BIER VAN DE MAAND 

Cuvée Devillé  

Alc. 6,1% 
Brouwerij Den Herberg (Buizingen) 

 

Beschrijving: Artisanaal Belgisch amberkleurig bier, van gemengde gisting, met nagisting 
in de fles, ongefilterd. 

Ingrediënten: Gerstemout, hop, gist (o.a. Brettanomyces), water. 

Geproefd: Gemout, ietwat ‘funky’ en gehopt van geur, met een zeer lichte metaal 
aanwezigheid in de neus. Idem qua smaak, zacht bitter met een uiterst fijn zoetige toets, 
die het geheel een aangename doordrinker maakt, zonder uitgesproken te zijn, doch 
sowieso refererend naar Orval. Hoe jonger je ‘m drinkt, des te ‘funky’ hij is. 

Weetje: Genoemd naar Halewijn Devillé, leerkracht aan de Sint Victor school te 
Alsemberg. Voor het eerst voorgesteld tijdens het Zythos Bierfestival 2014 in de Brabanthal 
te Leuven, voor het eerst gebotteld in de herfst van 2014. Behoort sindsdien – wegens 
succes – tot het vaste assortiment. 

 

Deze nieuwsbrief kwam tot stand met de medewerking van: 
  

Dorianne Van Haelen 
Koen Hofmans 
Patrick Vieren 
 

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

 3,20 € 
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