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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 ... 
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VOLLEYBALCLUB 

Drop the ball goes Cartoons 

 
Ploegactie van D3, lees meer details 
in deze nieuwsbrief 

12 december, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/somersp/Documents/Prive/Osta/Nieuwsbrief/www.ostaberchem.be


 

 
  

boe 

 

Wacht niet te lang met jullie ideeën aan het bestuur door te sturen. Op zich kan 
alles maar probeer ook wel een beetje rekening te houden met de andere Osta 
ploegen …   
Binnenkort mogen alle trainers / coaches, van de ploegen die nog niets als actie 
hebben gepland, alvast een mail verwachten.  

Voorwoord 

Ploegactie D2 

 

 
Osta clubactie 

Spaghetti Royal 
 Zoals Werner al aangeeft in het voorwoord was het weer een top actie. Ons heeft 
het in ieder geval goed gesmaakt. 

Daarnaast ook nog eens een super opbrengst dus jullie tenues zijn meer dan 
verdiend, proficiat … ! 

Lidgelden 
 We zijn er bijna, dus via deze weg 
nog een finale oproep om ook de 
laatste leden er aan te herinneren 
hun bijdrage voor het seizoen 
2015 – 2016 over te maken. 
 
Kom je terug uit blessure of 
zwangerschap geef dan ook even 
een seintje zodat we jouw lidgeld 
voor dit seizoen kunnen bekijken 
en je licentie opnieuw aanmaken 
of vrijgeven.  
Ik ben altijd te bereiken op 
peter.somers@realdolmen.com 
   
 

Door jullie voorzitter 
Voila ce we zijn weeral in december aangekomen, almost halfweg ! 

Eerst en vooral D2 nog eens proficiat wensen met hun spaghettidag. Een mooie opkomst op een mooie locatie 
en met een lekker warm dampend bord pasta voor je neus, wat wil je meer ? Hopelijk was je ook aanwezig, 
zo niet, kans gemist, pech voor jou. 

Secundo komen D3 er weer aan met hun patent op de one & only fuif om alvast je beentjes eens te strekken 
en te oefenen voor de eindejaarsconferences; opgelet in Cartoons !! 

Wat ons vooral opvalt: 
- H3, het team waar bij het seizoenbegin grote twijfel was of ze zouden starten gezien weinig spelers, 

waren de laatste wedstrijd met 10 ! Proficiat voor de mannen van Abbe en doe zo voort ! 
- Ik durf het bijna niet uitspreken maar tot op heden BIJNA GEEN ENKELE boete voor de OSTA 

ploegen: dit heeft alles te maken met de coach die tijdig aanwezig is alsook het wedstrijdblad keurig 
invult en nakijkt. Uiteraard zit bij thuismatchen ons duiveltje-doet-al Benny er ook voor een groot stuk 
tussen. 

- Enthousiasme is belangrijk op alle trainingen en wedstrijden, het is een uitlaatklep maar moet een 
positieve boost blijven; gewoonlijk kan de SR niets doen aan de fouten die je zelf maakt… 

- Veel meer supporters op de matchen bij onze jeugd. Met het huidige winterweer op komst is het toch 
ook leuk om enkele setjes mee te pikken in combinatie met ne warme chocolade of ne goeien Duvel 
in het Rooi ? … 

- Klassement: 2 teams scoren het best: MU13 (meisjes miniemen)  8ste stek met 3 overwinningen en 
D3 5de plaats met 4 matchen gewonnen, good so ! 

 
Werner 

Adreswijziging 
 Ben je onlangs verhuisd of plan je 
een verhuis de komende weken / 
maanden breng dan zeker onze 
secretaris Benny op de hoogte. 
Het is belangrijk dat jullie 
gegevens bij ons de ook bij de 
federatie steeds up-to-date zijn 
dus wacht niet te lang en geef een 
adreswijziging tijdig door. 
Dit kan door een mailtje te sturen 
naar bowlers@scarlet.be 
 
 

Jarigen 
Ip Ryman   03 
Verschaeren Bart   05 
Vangenechten Lisette  09 
Van den Kinschot MC  17 
Peeters Havana  25 
De Baere Mickel   27 
Bernaerts Merel  30 
Smets Robin   31 

Drop the ball goes Cartoons 

 
OSTA VOLLEY CHICKS D3 ZIJN WEER KLAAR VOOR DE 
PARTY VAN 'T JAAR 
 
Iedereen herinnert het zich wel, we zijn allemaal jong geweest... 
die spetterende zaterdagochtenden. We stonden op voor een vier 
uur durende marathon met Mickey Mouse, Bugs Bunny, the 
Flinstones, the Simpsons, the Rescue Rangers...en laten we 
toegeven, één van de grappigste TV shows zijn toch wel 
Cartoons, niet?  
 
DAAROM vinden de OSTA CHICKS dat het tijd wordt om 
CARTOONS te vieren en dit wél in het CARTOONS café op 
ZATERDAG 12 DECEMBER vanaf 21u30. 

Pick your Cartoon, DRESS UP AND JOIN our CARTOON 
network! 

Tot dan! 
D3 ♡ 
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