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Beste leden, 

 

Na een lange, warme en vooral ontspannende zomer zijn de batterijen terug 

opgeladen om er voluit in te vliegen. In dit nieuwe seizoen zijn zowel de competitie als 

de bekerwedstrijden opnieuw begonnen. Een eerste bilan: spelers/speelsters en 

trainers zijn enthousiast, na de geslaagde zomerstage was ook de startdag terug een 

voltreffer en een paar nieuwe sponsors bieden wat extra steun. Niets dan positieve 

geluiden dus.  

 

We zijn dit seizoen van start gegaan met 2 seniorenploegen (1 heren- en 1 

damesploeg), 10 jeugdploegen en een volleybalschool. En om het plaatje volledig te 

maken hebben we ook nog de leeftijdsloze super-recreatie ploeg.  

 

Op https://www.volleyscores.be/direct/VB-0640 kan je de uitslagen en rangschikking 

van onze ploegen raadplegen.  

 

https://www.volleyscores.be/direct/VB-0640


 

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 

 

 

 

 

 

Zomerstage  

 

 

 

Deze zomervakantie beleefde Davoc Lot een primeur! In de week van 22 augustus vond bij 

ons voor het eerst een zomerstage plaats. Een schitterend initiatief van An Van Aelbroeck en 

Annemie Van Stevens. Een twintigtal enthousiaste kinderen tussen 6 en 10 jaar oud 

amuseerden zich te pletter. An en Annemie zorgden samen met Anneke en Maya voor een 

goed gevuld en gevarieerd programma. Volleybal speelde natuurlijk de hoofdrol tijdens de 

eerste zomerstage, maar er viel nog veel meer te beleven. Uit goede bron vernamen we dat 

het springkasteel op de laatste stagedag een van de hoogtepunten was.   

 

 

 

An en Maya zorgen voor de begeleiding van de activiteiten in de zaal. 



 

 

Van al dat sporten en spelen krijg je flinke 

honger. Tussen de activiteiten door was er 

gelukkig tijd voor een koekje in de kantine.  

 

Voor buitenactiviteiten moesten onze 

jonge sporters bij Annemie en Anneke zijn.   

  

Nog eens een dikke dankjewel aan al wie van de eerste zomerstage mee een succes 

maakte. Voor herhaling vatbaar! 



  

 

 

 

Starttornooi  

 

 

 

Tradities zijn er om in ere te houden en dus werd het nieuwe seizoen weer ingezet met het 

starttornooi op zaterdag 3 september. Omdat we die dag iedereen de kans willen geven om 

te spelen, is het voor de organisatoren telkens weer een huzarenstukje om het tornooischema 

te in mekaar te krijgen. Gelukkig zijn het uitstekende puzzelaars! Bedankt!   

 

Ook onze huisfotograaf staat elk jaar tijdens het starttornooi voor een flinke uitdaging: 

iedereen met z’n mooiste smile op de groepsfoto krijgen. Hij wist de klus weer perfect te 

klaren! Ook een delegatie van het Beerselse schepencollege zakte af naar Lot om mee naar 

het vogeltje te lachen. Dankzij vrijwilligers Gisèle, Gaston, Stijn, Bruno, Christel en Leen 

konden we genieten van een heerlijke barbecue. Ook jullie heel erg bedankt! 

 



  

 

 

 

Nieuwe leden  

 

 

 

Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Dat geldt zeker ook voor Davoc Lot. We doen dan ook 

telkens een collectief vreugdedansje als we nieuwe leden mogen verwelkomen. We stellen er 

in deze nieuwsbrief eentje aan je voor: Nore Taveirne (12) sloot zich een paar maanden 

geleden aan bij de Davoc Lot-familie. 

 

  



 

Nore, welkom bij Davoc Lot! Hoe ben je bij ons beland? 

Nore: “Twee meisjes uit mijn klas in Sint-Victor Alsemberg spelen al jaren volleybal bij Davoc 

Lot. Ze waren er allebei van overtuigd dat volley iets voor mij zou zijn en daarom nodigden 

ze me in de loop van vorig seizoen uit op een van de vriendjesdagen. Op zo’n dag mag je 

gratis een training meedoen.” 

 

Nore, welkom bij Davoc Lot! Hoe ben je bij ons beland? 

Nore: “Twee meisjes uit mijn klas in Sint-Victor Alsemberg spelen al jaren volleybal bij Davoc 

Lot. Ze waren er allebei van overtuigd dat volley iets voor mij zou zijn en daarom nodigden 

ze me in de loop van vorig seizoen uit op een van de vriendjesdagen. Op zo’n dag mag je 

gratis een training meedoen.” 

 

En? Was het meteen liefde op het eerste gezicht tussen jou en het volleybal?  

Nore: “Eigenlijk wel en dat tot mijn eigen verbazing (lacht). Ik kende de sport eigenlijk 

helemaal niet goed, maar ik vond het meteen heel tof om te doen.” 

 

Je speelt nu bij de meisjes U15 B. Hoe bevalt het team je? 

Nore: “Ik ben door de andere meisjes en de trainers met open armen ontvangen. Echt leuk 

dat ze me zo welkom deden voelen. Ik moet uiteraard nog veel leren maar ik probeer zo 

goed mogelijk mijn steentje bij te dragen aan het team. Sinds kort mag ik ook meedoen met 

de wedstrijden en dat vind ik echt supertof. Heel fijn ook dat iedereen van de trainer 

speelkansen krijgt, ook al heb je minder ervaring. Zo leer ik heel veel bij.” 

 

Waarom zou je Davoc Lot aanraden aan andere mensen? 

Nore: “Het is echt een fijne club. Ik leer hier volleyballen, maar we maken met onze ploeg 

ook heel veel plezier. Er wordt stevig gesport maar ook stevig gelachen! Zeker doen dus!” 

 

Ken jij iemand die misschien bij onze club wil aansluiten? Laat hem of haar dan proeven 

van het volleybal bij Davoc Lot tijdens onze vriendjesdagen. Je mag nog tot en met 15 

oktober iemand uitnodigen. In 2023 zijn er ook nog vriendjesdagen van 1 januari tot en 

met 15 februari.  

 

 



 

 

Sponsors  

 

 

Sponsors zijn voor sportclubs van onschatbare waarde. We zijn dan ook heel blij dat we 

jullie dit seizoen een aantal nieuwe sponsors kunnen voorstellen. Hier zijn ze: 

 

MDLN 

Heeft de naai- of breimicrobe je te pakken? Dan moet je bij MDLN zijn. In de gezellige 

handwerkwinkel in het hartje van Alsemberg vind je garen om te breien en te haken, allerlei 

leuke stofjes en al het nodige materiaal voor handwerk. Meer info op www.mdln.be. 

 

AG Metals 

AG Metals is een familiebedrijf dat metaal verzamelt en recycleert. Zowel particulieren als 

bedrijven zijn er welkom. Je vindt AG Metals langs de Huysmanslaan in Lot. Meer weten? 

Surf dan eens naar www.agmetals.be. 

 

Carpe Diem & Mijn Tuinman:  

Voor kranten en boeken kan je terecht bij Carpe Diem langs de Alsembergesteenweg in 

Dworp. Maar ook voor je loterijbiljet, schoolmateriaal en postpunt zit je bij Carpe Diem op de 

juiste plek. Het hele aanbod vind je op www.carpediemdworp.be. 

 

Op zoek naar iemand voor je tuinonderhoud of wil je een nieuwe tuin aanleggen? Ga dan 

zeker eens een kijkje nemen op www.mijntuinman.com. Dit tuinbedrijf uit Herne neemt met 

plezier jouw tuin onder handen. 

 

We mogen natuurlijk ook onze bestaande sponsors niet vergeten. 

Op deze bedrijven kunnen we ook de komende jaren rekenen:  

• Toma Mate 

• Vandenneste 

• McNash 

• PrintPress 

• Akses&Smissmans 

https://davoc-lot.us17.list-manage.com/track/click?u=bb5c3986b6b34653cdaccddb9&id=459597b47b&e=85103f571b
https://davoc-lot.us17.list-manage.com/track/click?u=bb5c3986b6b34653cdaccddb9&id=cf65e213c0&e=85103f571b
https://davoc-lot.us17.list-manage.com/track/click?u=bb5c3986b6b34653cdaccddb9&id=a0d531a41c&e=85103f571b
https://davoc-lot.us17.list-manage.com/track/click?u=bb5c3986b6b34653cdaccddb9&id=d6767c7980&e=85103f571b


 

• VR-Design 

• Schoentjes 

• Bakkerij Deneyer 

 

Een dikke merci aan alle sponsors voor de steun. Davoc Lot kan niet zonder jullie!  

 

 

 

 

Extra-sportieve acties  

 

 

 

We herinneren je ook graag nog eens aan 2 extra-sportieve acties waarbij je de club kan 

steunen zonder dat het je een extra eurocent kost: “Trooper” en “Leuk Steuntje”.  

 

 

Trooper     

Trooper is een online winkelplatform waar je terecht kan voor al je online aankopen bij meer 

dan 600 verschillende webshops. Bekende winkels waaronder Bol.com, Coolblue, 

Collect&Go, Dreamland, Decathlon, JBC, Torfs, Connections, Hema, AS Adventure, 

Mediamarkt en vele anderen beslisten om het verenigingsleven een duwtje in de rug te 

geven via een samenwerking met Trooper. 

 

  

Hoe zit Trooper precies in mekaar? 

Van plan om online te shoppen? Surf dan eerst naar de Trooper-pagina van Davoc Lot via 

deze link: https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/davoclot 

 

Op onze Trooper-pagina zie de lijst van alle winkels van het Trooper-platform. Klik op het 

icoontje van de winkel waar je wil shoppen en doe je aankopen. Wij krijgen dan een kleine 

commissie op wat jij betaalt voor het product dat je wil kopen. Er is geen prijsverschil tussen 

een online aankoop met of zonder Trooper. 

https://davoc-lot.us17.list-manage.com/track/click?u=bb5c3986b6b34653cdaccddb9&id=c46db5aed5&e=85103f571b


 

 

Kortom, met 1 klik steun je Davoc Lot zonder dat het jou extra geld kost! Zeker doen! 

 

 

 

 

Leuk steuntje 

Ook bij warenhuis Makro loopt een actie 

om verenigingen te steunen. Hoe je dat 

doet? Simpel. Registreer je met je 

persoonlijke Makro-kaart en geef aan dat 

je Davoc Lot wil steunen via 

www.leuksteuntje.be  
 

 

Bij iedere aankoop in een Makro wordt er dan een percentage van je aankoopbedrag op de 

Makro-kaart van Davoc Lot gestort. Je betaalt dus zelf geen eurocent extra voor je 

aankopen. Wat je koopt, is ook volledig anoniem. 

 

Registreren duurt amper twee minuutjes. Volg gewoon dit stappenplan via de knop 

hieronder:   

Nog vragen over Trooper of Leuk steuntje? Het bestuur staat voor je klaar! 

  

 

Stappenplan  

 

 

 

 

Deze nieuwsbrief kwam tot stand dankzij de creatieve en inspirerende medewerking 

van Tina Deneyer, waarvoor onze welgemeende dank.  

 

   

 

https://davoc-lot.us17.list-manage.com/track/click?u=bb5c3986b6b34653cdaccddb9&id=4b6d89b44d&e=85103f571b
https://davoc-lot.us17.list-manage.com/track/click?u=bb5c3986b6b34653cdaccddb9&id=6fa9fb31fb&e=85103f571b

