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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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De voorbije maanden mochten we al verschillende schitterende ploegacties 
optekenen. Jammer genoeg zijn er nog altijd enkele ploegen waar we niets van 
hebben gehoord. Jullie zijn momenteel ongetwijfeld hard aan het brainstormen om 
voor je eigen actie ook een fantastisch evenement op poten te zetten!!! 
Het lijkt ons evident dat alle ploegen zich aan deze regel houden. Zeker t.o.v. alle 
andere Osta ploegen ook niet meer dan correct. 

Voorwoord 

Overnemen van de fakkel 

 

 
Osta clubactie 

Ook aan onze houdbaarheidsdatum komt een einde … 
 Via deze weg alvast een open oproep om naar de nabije toekomst toe het Osta 
bestuur drastisch te verjongen. Dit lijkt ons de ideale manier om jullie club nog 
jaren van een gedreven en gemotiveerd bestuur te voorzien. Om allerlei redenen 
zal er aan het mooie liedje van het huidige bestuur ongetwijfeld ooit een einde 
komen … 

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 
weten. 

Door jullie voorzitter 
Februari, maart, april en het seizoen zit er weeral op. We hadden jullie gewaarschuwd en het is weer hetzelfde: 
een seizoen gaat razendsnel, mis ook het einde niet ! In de huidige rangschikkingen spannen D3 de OSTA-
kroon. Zij wonnen het voorbije weekend van een top drie ploeg en zijn inmiddels opgeklommen tot een 
schitterende 4de plaats, go go dames! Bij de andere ploegen is het niet altijd kommer en kwel; de teams die 
strijden tegen degradatie hebben in ieder geval een serieuze uitdaging. H1 en D1 lieten zien dat ze niet opgeven 
en sprokkelden bruikbare puntjes. 

De eerste contacten worden ook gelegd voor het reeds volgende sportseizoen. OSTA is zoals steeds op zoek 
naar nieuwe mensen om de handen uit de mouwen te steken. We wensen op het einde van dit seizoen niet 
alleen ons bestuur uit te breiden met nieuwe krachten, ook een verjonging kan stilletjes aan geen kwaad. Heb 
jij verantwoordelijkheidszin of wil je nu gewoon eens dingen organiseren of veranderen dan kunnen we jou 
zeker heel goed gebruiken. In ieder van ons zit toch wel een portie gezond verstand en goei poeier om fier op 
te zijn ? 

Naast nieuwe bestuursleden zullen er ook een aantal trainers na jaren van trouwe dienst stoppen. Teams 
kunnen zelf al snuffelen naar nieuwe trainers/coaches en dit doorgeven aan het huidige bestuur om verder af 
te spreken. Zelf polsen wij uiteraard ook potentiële kandidaten. Het is misschien niet evident of iedereen 
gegeven om training te geven of een ploeg op wedstrijdmomenten bij te staan maar het geeft je in ieder geval 
een andere kijk op volleybal.  

Geef ons eens een seintje als je ook maar een greintje interesse hebt dan kunnen er eens over klappen er is 
zeker voor jou een plekje. 
 
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 en 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 
Torres Vargas Giveny  03 
De Graeve Maarten   04 
Kuyate Tafsir    07 
Limberger de la Calle Olivia 13 
Cuyt Liene   19 
Devriendt Eveline  21 
Mues Linde    22 
Scheyltjens Hans   23 
Van der Aelst Emma  23 
De Ridder Dennis   24 
Parys Brent   25 
Van de Vijver Julia  25 

Aanwezigheidslijsten 

 
Als club dienen we bij iedere trainingsavond en alle matchdagen bij de zaalverantwoordelijke het aantal 
aanwezige spelers en supporters op te geven en te handtekenen voor aanwezigheid. 

Indien dit niet gebeurt, beschouwt de boekhouding van de stad Antwerpen dit als ‘geen aanwezigheid’ met 
facturatie aan 200% van de voorziene prijs ! 

De aanwezige zaalwachter mag in geen geval zelf de lijst invullen noch handtekenen. Als gebruiker van de 
accommodatie dienen we deze ook in propere staat achter te laten. Dit geldt zowel voor de sporthal als 
gangen, douches, toiletten, tribune en parking.  

Ook het niet opbergen van sportmateriaal en het niet tijdig verlaten van de sportaccommodatie kunnen 
worden beboet. 

Trainers, coaches, kapiteins, spelers, gelieve hiermee dus nauwgezet rekening te houden. Het afgelopen 
weekend en de komende week zal dit individueel per trainingsdag ook nog met jullie worden afgestemd 
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