Wat later dan aangekondigd, maar hier is ie dan: de eerste elektronische
nieuwsbrief van Wevoc Wellen.

Dames A in liga B
De damesploeg heeft in augustus/september in de voorbereiding uitstekende
resultaten geboekt. Ondanks een aantal kwetsuren werd sterk begonnen aan het
seizoen, met ondermeer een schitterende wedstrijd in de Beker van België tegen
Interfreight Antwerp Volley Team (Liga A). In de eerste wedstrijden werden
dadelijk de nodige punten gepakt tegen Zandhoven, Limal en Waremme. Daarmee
nestelden ze zich in de buik van de rangschikking en hadden de nederlagen tegen
de toppers in de reeks, geen al te grote gevolgen voor de rangschikking. Naar het
einde van het jaar toe zakte het spelpeil wel wat, maar toch werden de belangrijke
wedstrijden gewonnen. De vier 3-2 overwinningen bewijzen dat de ploeg kan
knokken, en iedereen van het team heeft daarin zijn inbreng en waarde gehad.
In de Beker van Limburg was de halve finale binnen na winst tegen Stevoort en
Beringen. Door de opbouw van de kalender kan Wevoc in deze bekercompetitie bij
wijze van spreken zelf bepalen wie de tegenstrever wordt in de halve finale:
Stevoort of Hasselt.
De rangschikking na 13 wedstrijden:
Ploeg
01.

AUBEL VBC

02.

FIXIT VOLLEY KALMTHOUT A

03.

BDO HAASRODE LEUVEN A

04.

VDK GENT DAMES VOLLEY B

05.

BEVO BEOBANK ROESELARE A

06.

WEVOC WELLEN A

07.

VBC ZANDHOVEN A

08.

BVMV VOLLEY NOORDERKEMPEN A

09.

M. SIKS BLAASVELD VC

10.

LIMAL-OTTIGNIES

11.

TOPSPORT SCHOOL VILVOORDE

12.

VKT TORHOUT A

13.

VBC WAREMME

Ptn
35
29
28
27
26
23
21
17
13
11
9
7
5

De terugronde belooft vuurwerk met de volgende thuiswedstrijden:
8 februari
Wevoc – Aubel (1ste)
29 februari
Wevoc – Roeselare (5de)
14 maart
Wevoc - Gent (4de)
28 maart
Wevoc – Kalmthout (2de)
Al deze wedstrijden gaan door om 20 uur in sporthal De Bloken.

De halve finale van de Beker van Limburg wordt gespeeld op 8 maart 2020 in
turnzaal de Bron, Bloemenstraat 1, Wellen.
Supporters op post.
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Clubnieuws
Kampioene, Kampioene, olé, olé, …: U15 Dames hebben in 2de
provinciale E de heenronde afgesloten als kampioen. In de laatste wedstrijd volstond 2-3 winst in
Lanaken om de titel binnen te halen met 2 punten voorsprong op DVH Hasselt. Zij werden voor de
wedstrijd van dames A verdiend in de bloemen gezet. Proficiat aan de ganse groep.

Competitie: stand van zaken na heenronde en
reeksindeling terugronde jeugd
De U17 meisjes eindigden in hun reeks met 19 punten op de 3de plaats, na Kortessem (37 p.) en
Davost (29 p.)
In de reeks van U13 meisjes was het bijzonder spannend: Alken (23 p.), Geetbets (23 p.) en
Tongeren (20 p.) gingen onze meisjes vooraf die 19 punten behaalden.
De U13 jongens werden 5de met 16 punten. Wara Genk was hier oppermachtig en totaliseerde 37
punten.
Van één zaak kunnen we zeker zijn: bij de reeksindeling van de terugronde was er geen kaart van
Limburg in de buurt. Oordeel zelf maar:
U11 Meisjes
U13 Meisjes
U15 Meisjes
U17 Meisjes
U13
Jongens
Wevoc
Wevoc
Wevoc
Wevoc
Wevoc
Herk-de-Stad
Alken
Tongerlo
Tongerlo
Lanaken A
Lommel A
Tessenderlo
Achel
Dilsen-Stokkem
Lanaken B
Lommel B
Bolderberg
Kessenich
Diepenbeek
Beverlo
Beringen
Wara Genk
DV Hasselt
Beverlo
Riemst
DV Hasselt
Bolderberg
Pelt
Met 9 wedstrijden gespeeld staan de dames B in 3de provinciale A op de 6de plaats met 11 punten. Dit
voldoet niet helemaal aan de verwachtingen voor het seizoen. Hopelijk volgt er een betere
terugronde.
In 4de provinciale A staat na 10 wedstrijden Kortessem aan de leiding met 26 punten. Dames C staan
4de in de rangschikking na nederlagen tegen Kortessem en Stevoort.
Alle supporters op post.

Trainingsdag tijdens kerstvakantie, volleybalschool en
vriendjesdagen
Op 30 december waren er 18 deelnemers aan de trainingsdag. Ook in het carnavalverlof zal een
trainingsdag georganiseerd worden voor alle jeugdspelers. Verdere info volgt nog.
In december werd een flyeractie gedaan in de 5de en 6de studiejaren van de lagere scholen van
Wellen en Borgloon, hetgeen geleid heeft tot enkele nieuwe starters die we dan ook van harte
welkom heten.
De Vriendjesdagen zijn een initiatief van Volley Vlaanderen, waarbij het de bedoeling is dat een
jeugdspeler een vriendje/vriendinnetje aanspreekt om mee enkele trainingen te volgen, waar dan
aangepaste oefenstof voor beginners wordt aangeboden. Bedoeling is om nieuwe spelers en
speelsters aan te trekken. Wevoc organiseert deze vriendjesdagen voor al zijn jeugdploegen in de
laatste week van januari en de eerste week van februari. Alle jeugdspelers krijgen hiervoor nog een
apart flyertje mee.

Jeugdsportfonds:
Het jeugdsportfonds van Volley Vlaanderen ondersteunt de clubs in de verbetering van hun werking.
Er is ook een achterliggende subsidiepot. Deze week is het eerste gesprek met een afgevaardigde
van Volley Vlaanderen in verband met de deelname van Wevoc aan het jeugdsportfonds 2019-2020
doorgegaan. Dit gesprek was zeer positief en verdere info volgt nog.
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Het horeca-hoekje:
De traditionele eetdag van Wevoc gaat door op 16 februari in de turnzaal van de Bron. Kruis de
datum aan in je agenda.
De allerbeste, artisanaal bereide, al dan niet legaal gestookte Limoncello is terug verkrijgbaar: 10
Euro voor een halve liter. Na overdadige consumptie heb je door je kater heen dan toch de troost dat
je Wevoc gesteund hebt. Hieronder kan je onze affiche samen met de prijslijst terugvinden.
Bestellen kan via onze leden, bestuur, onze facebookpagina of via www.wevoc.be
Er kan gegeten worden tussen 11.30 en 13.30 u
Of van 17.30 tot 20.00 u.
Inschrijven vooraf.
Iedereen van harte welkom!

Ook dit jaar organiseert Wevoc
Wellen hun Carnavalfuif.
Op vette dinsdag 25 februari 2020
Vanaf 19.00 u
In de Cafetaria van Sporthal De
Bloken
Inkom Gratis
Iedereen van harte Welkom.
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