
mddd 

Evenementen 

Osta Berchem vzw 
Leerkens 40 
2600 Berchem 
 
www.ostaberchem.be 
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Wil je nog meer over onze club te weten 
komen kan je steeds terecht op de website. 
Hier vind je meer info omtrent uitslagen, 
kalenders, acties, foto’s, etc ... 
 

Info 

NIEUWSBRIEF 

OSTA BERCHEM vzw 

VOLLEYBALCLUB 

Osta interclubtornooi 

 
Jaarlijks tornooi waar alle ploegen 
onderling tegen elkaar spelen 

Zondag 1 mei, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Actie D1 

 
D1 gaat met de ploeg tappen op een 
foodtruckfestival aan het MAS. 

Zaterdag 14 mei, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Actie H1 + H2 

 
Daar zijn de ribbekes weer, details 
volgen nog … 

Zondag 15 mei, 2016 
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Half mei staan er nog twee ploegacties op het programma, dus nog net op de 
valreep van het seizoen zullen alle ploegen een actie hebben uitgevoerd. 
Wij willen alvast alle ploegen bedanken om ook nu weer super leuke acties te 
bedenken die de clubkas spijzen. Zoals jullie weten is dit de enige manier om Osta 
naar de toekomst toe gezond te houden. Dat dit dan ook nog op een aangename 
manier kan is uiteraard leuk meegenomen …  

Voorwoord 
Overnemen van de fakkel 

 

 
Osta clubactie 

Ook aan onze houdbaarheidsdatum komt een einde … 
 Zoals Werner in het voorwoord aangeeft zijn er inderdaad al enkele contacten 
met potentiele kandidaten voor enkele taken. Er blijven echter nog heel wat 
deeltaken over die idealiter ook nog onderdak dienen te vinden. 

Heb je interesse om jullie club ‘Osta’ op een degelijke wijze verder te helpen 
uitbouwen geef dan zeker een seintje … 

Trainer / coach 
 Enkele trainers, van het huidige 
korps, hebben aangegeven op het 
einde van dit seizoen hun contract 
niet te verlengen … 
 
Via deze weg willen we hen alvast 
hartelijk danken voor hun inzet en 
jaar /jaren dienst. 
 
Heb je zelf interesse of ken je 
iemand die één van de Osta 
ploegen graag zou trainen / 
coachen laat ons dit dan zeker 
tijdig weten. 

Door jullie voorzitter 
De competitie nadert haar einde. Al een kort overzichtje en de klassementen bekijken. MU13, MU17 en H3 
eindigen in de onderste regionen. Dit hoeft geen schande te zijn want we weten dat ze dit seizoen een erg 
positieve evolutie hebben doorgemaakt waarbij hun wedstrijdniveau al leuk om te bekijken is; de andere ploegen 
zijn momenteel gewoon nog wat beter. 

Voor D2 had er wellicht meer ingezeten qua rangschikking maar sfeer en inzet waren dik OK. Wat dan gezegd 
van D3 die door een domme forfait (te veel spelers van D2 opgesteld) wellicht promotie moeten missen! H2 
wensen we proficiat: niet met het retourtje naar 4de afdeling maar wel omdat ze het ganse jaar zonder 
trainer/coach knap ‘hunne plan’ trokken. En je weet wat dan de bedoeling is hé? Als je goed bent tracht je 
gewoon opnieuw te promoveren .  

Voor zowel D1 als H1 kan het nog bijzonder spannend worden. Best nog een match winnen om de laatste 
plaatsen te vermijden dus voorlopig nog zelf het lot in eigen handen.  

Een warme oproep aan de supporters voor hun laatste thuiswedstrijden: D1 op 16/4 en H1 op 9/4.  

De zoektocht naar nieuwe bestuursleden verloopt ondertussen positief; niet dat alles reeds beklonken is maar 
er zijn toch al wat kandidaten die hun verantwoordelijkheid willen opnemen en waar we in overleg mee zijn. 
Om 8 teams in toom of op de rails te houden hebben we echter nooit volk ‘op overschot’ dus please, neem 
een stukje engagement en zie wat je voor OSTA extra kan betekenen.  

Omdat we toch nog gaan inschrijven voor ons 1 mei tornooi, zullen en kunnen we die dag daar ook nog rustig 
over palaberen en de mogelijkheden bekijken. Wij kijken er naar uit !  

Greetz 
Werner 

 

Jeugdstage 
 Ondertussen zijn de voor-
bereidingen voor het nieuwe 
seizoen al volop aan de gang. Zo 
werd de jeugdstage ook weer 
vastgelegd te Tongerlo. 
Deze zal doorgaan tijdens het 
weekend van 3 en 4 september 
2016. 
Meer info en de mogelijkheid tot 
inschrijving zal via onze jeugd 
coördinator Peter VH worden 
verspreid. 
Hou dus alvast dit weekend vrij …  
 

Jarigen 
Vande Casteele Lieven 01 
Pepermans Ianthe  03 
Kouba Tim   03 
Russell Charlotte  03 
Oris Gorien   04 
Cavaliere Nina   08 
Van Oevelen Gertjan  08 
De Craene Nouchka  09 
Van Loo Stijn   12 
Vervoort Jan   17 
Loos Kirsten   19 
Weyns Lin   25 
Lefever Luk   30 

1 mei tornooi 

 
Ook dit jaar zal ons 1 mei interclub tornooi gewoon weer doorgaan op de vaste locatie. Het GTI instituut, 
Dieseghemlei te Mortsel, is al jaar en dag de vaste stek voor dit evenement waar jong en oud, meisjes, 
jongens, mannen en vrouwen onderling uitmaken wie zich voor één dag tot interclubkampioen van Osta mag 
kronen. 

Het ontbijt zal ook weer voor jullie klaarstaan zodat je ’s morgens niet zelf voor eten hoeft te zorgen. 
Daarnaast is onze broodjesdienst ook weer op post zodat jullie die dag echt enkel maar aan volleybal hoeven 
te denken … en zoals steeds alles aan zeer democratische cijfers. 

Als het goed is, ontvingen jullie ook al een aparte mail met alle details. In ieder geval is inschrijven mogelijk 
door een mailtje te sturen naar peter.somers@realdolmen.com, geef zeker ook door of je al dan niet voor 
het ontbijt wenst in te schrijven … 
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