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Beste leden,

Het nieuwe seizoen is weer begonnen en hopelijk is bij iedereen de vakantieluiheid ondertussen verdwenen.
Boordevol ambitie zijn we klaar om er terug een succesvol seizoen van te maken.
Het goeie voorbeeld werd alvast gegeven door de U 13 meisjes. Hun deelname aan een tornooi in Nederland
is niet onopgemerkt voorbijgegaan. Geinspireerd door de Yellow Tigers hebben ze de plaatselijke clubs
volleyballes gegeven wat resulteerde in welgemeende felicitaties van de Nederlanders.
Deze nieuwsbrief zal ook dit seizoen een paar keer verschijnen en zal belangrijke en minder belangrijke
informatie bevatten over het reilen en zeilen in en rondom Davoc Lot.
Wel hopen we dat jullie ook actief meewerken aan dit boekje door de nodige kopij in te sturen. Een
nieuwsbrief zonder inhoud is immers geen nieuwsbrief.
Heb je iets te melden? Leuke volleybal-verhalen? Wedstrijdverslagen? Verhalen over team-uitjes? Laat het
weten!!!

Het bestuur wil nog eens herinneren aan de eetkermis en bierbar die we volgend weekend organiseren. We
hopen en rekenen er op dat alle spelers/speelsters zullen aanwezig zijn. De clubkas zal er u dankbaar voor
zijn.

Veel leesplezier

Bekerresultaten
Naast de competitie is ook de Vlaams-brabantse bekercompetitie gestart.
U19 meisjes : voorronde
Kreg Rotselaar – Davoc Lot

1-3 (15/25, 25/23, 12/25, 10/25)

Davoc Lot is geplaatst voor de 1/8ste finale
Dames : 1ste ronde
Vossem Thor Tervuren (1ste prov.) – Davoc Lot 2-3 (19/25, 19/25, 28/26, 25/22, 9/15)
De dames zijn geplaatst voor 1/16de finales.
Heren : 1ste ronde
Berg-op-Wijgmaal 2 (1ste prov.) – Davoc Lot

3-1 (20/25, 25/23, 25/19, 25/23)

De jeugd op stage
Op 26 augustus zijn we met een heel aantal preminiemen van Davoc Lot op volleystage naar Genk geweest.
In totaal waren er 74 kinderen uit Brabant op stage waarvan normaal 15 van Davoc Lot. Want op het
allerlaatste moment heeft Lowie moeten afhaken, …hij was met zijn 2 polsen in het gips terecht
gekomen….

Van de meisjes waren Maaike, Jana, Sien, Merel, Joke, Jade, Juliette en Ide erbij. Bij de jongens waren Lars,
Matthijs, Nolan, Willem, Jelle en Robbe van de partij.

We hebben er 5 dagen volleybal gespeeld – elke dag zeker 6 uur. De dag begon al zeer vroeg (voor de
vakantie) want elke dag om 7U30 werd de deur van onze kamers opengemaakt en werden we telkens
gewekt met de luide boodschap “8u ONBIJT”. Om 9u begon telkens de eerste training van de dag, We
werden daarbij ingedeeld in groepjes van 10 per leeftijd. De meisjes waren duidelijk in de meerderheid ,
want er waren maar 2 jongensgroepen. Tijdens de trainingen hebben we veel geoefend op opslag, receptie,
pas en aanval. Soms speelden we dan ook een wedstrijdje 4 tegen 4. Na elke training van 2uur werden we in
de douche gestuurd. We hebben daar dus elke dag zeker 2 of 3 keer gedouched – de zeepbussen waren
bijna leeg.
We hebben niet alleen volleybal gespeeld maar ook andere activiteiten gedaan zoals minigolf,
tafeltennis,zwemmen en klimmen. ‘ s Avond hebben we ook op het domein een groot avondspel gespeeld.
De laatste avond van de stage was er een fuifje!
Na die week stage in Genk zijn we allemaal terug gestart met de trainingen bij de miniemen. Ik denk wel dat
onze trainers van DAVOC Lot het verschil hebben gemerkt na zo’n week stage want de eerste wedstrijden
van de miniemen jongens hebben we tot nu toe allemaal gewonnen!
Willem Ravestijn

DAVOC LOT goes international.
Op vrijdagavond 13 september, vertrokken we
richting Nederland. We waren er uitgenodigd door
de plaatselijke volleybalclub van Ouderkerk, Voleco,
om deel te nemen aan het Jeugdvolleybaltornooi
“Ijssel en Lek”. Voor de geïnteresseerden: Ijssel en
Lek zijn 2 rivieren in de polder Krimpenerwaard.
Onze eerste stopplaats in dit mooie waterrijk
gebied was Bergambacht, voor een nachtje slapen in
de B&B ‘de Hooizolder’. Een klein feestje mocht niet
ontbreken: ‘Lore was jarig’ en het nachtje in de B&B
werd dus een kort nachtje.
Zaterdagochtend vroeg uit de veren voor een lekker
en stevig ontbijt en dan richting Nieuw-Lekkerland.

We werden hartelijk onthaald door onze Noorderburen. Rene, de secretaris van
Voleco, legde ons uit dat we in de spelvorm ‘CMV5’ (=’Cool Moves Volleybal 5’)
waren ondergebracht, wat ongeveer overeenkomt met onze U13-competitie. We
speelden 4 wedstrijdjes in poule B en een barragematch tegen poule A. Het ging
om wedstrijdjes van 15 min, met de bijzonderheid dat met 3 passen de bal
overspelen ook een punt opleverde. Het resultaat was verbluffend: onze DAVOC
LOT U13-meisjes wonnen al hun matchen met grote voorsprong.

Dan was er de finale tegen het ‘beste’ team van Voleco: we wonnen met 25-15.
Een dikke pluim voor onze DAVOC Lot meisjes en de vele complimenten van de Nederlandse
coaches namen we met plezier in ontvangst.

In de namiddag stond een wandeling in Kinderdijk op het
programma. De 19 molens van Kinderdijk staan sinds 1997
op de werelderfgoedlijst van UNESCO en vormen samen
met klompen en kaas het typische plaatje van Nederland.
De molens werden gebouwd vanaf de 14e eeuw en hadden
als functie om water uit de polder te pompen en af te
voeren naar een reservoir of naar nabijgelegen rivieren.
De huidige molens in Kinderdijk dateren uit de 18e eeuw
en sommigen worden nog bewoond.
Het was een lange en drukke dag. Moe, maar super
tevreden keren we naar België terug.
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