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MAAR 2017 

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 

Actie jeugd 

 
Ook dit jaar staan de paas-pralines 
weer op het menu 

 

April, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osta - interclubtornooi 
Meer info volgt zeker de komende 
maanden, hoe deze dag alvast en 
zeker vrij … 

Maandag 1 mei, 2017 
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De voorbije weken was het nog niet zeker, maar dit weekend kan de eerste Osta 
kampioenen ploeg al bekend zijn. Verder zijn er ook nog enkele ploegen die al zo 
goed als zeker stijgen en / of ook nog kampioen kunnen worden. 
Het wordt dus nog eens een Osta-licious seizoen! 

Voorwoord 
Osta clubactie 

 

 
Het gaat echt lukken 

 

We zijn er bijna 
Binnenkort komen de paas-pralines van onze ganse jeugdbende er ook weer 
aan. Hoe hen dus zeker goed in het oog, want voor je het weet zijn zij door hun 
voorraad heen.  

 

Interclub tornooi 
 Ook dit jaar gaat op zaterdag 1 
mei ons jaarlijks interclub tornooi 
door. Hou dus zeker jullie mail en 
nieuwsbrief in het oog om de 
mogelijkheid tot inschrijving niet te 
missen. 
 
We kunnen al wel meegeven dat 
er deze maal geen ontbijt zal 
voorzien worden. Tijdens het 
laatste tornooi was de opkomst 
voor het ontbijt zo laag, dat we nu 
hebben beslist dit niet meer aan te 
bieden. 
 

Door jullie voorzitter 
Het laatste nieuws uit de kompetitie die stilaan haar einde nadert; de beste performers eventjes op een rijtje: 
D1 zullen nog hard moeten knokken om een plaats in de eindronde te bemachtigen. Ik  denk echter wel dat dit 
zal lukken, ze staan immers niet zomaar momenteel vooraan gerangschikt dus er in geloven en er voluit voor 
gaan dames ! 

Voor H2 is de her-promotie een feit, knap gedaan mannen, van begin tot einde aan kop… Nu die allerlaatste 
thuismatch op 25/3 ook winnen van Pannenhuizeke en we hebben zelfs een nieuwe kampioen ! 

Onze Jeugd meisjes U13 (OSTA 1) staan ook voortreffelijk hoor met een fiere 2de plaats. Ben je al eens gaan 
supporteren ? Doen ! Het geeft echt een goed gevoel dat onze jongsten zoveel ‘volleybal’ bijleren . 

D2 spelen deze zaterdag bij winst en de drie punten, kampioen. Geen zenuwen ladies, dit moet lukken ! In dat 
scenario zullen D3 waarschijnlijk ook een eindronde mogen spelen als 2de. Zij kunnen ook nog kampioen 
spelen maar hebben het niet in eigen handen. 

Tot slot nog eens een dikke proficiat voor de ploegactie van D2. Meer dan 100 inschrijvingen voor die 
superlekkere spaghetti kon niet anders dan een succes worden met zo’n geestdriftig kookteam. 

Stilletjes aan begint het bij onze secretaris Benny te kriebelen om voor zijn allerlaatste keer te komen vragen 
of je voor volgend seizoen toch bij OSTA blijft spelen. Dit geeft als resultaat dat we bij het nieuwe seizoenbegin 
geen 30 licenties te veel hebben aangesloten en zo overbodige kosten maken. Ook het updaten van de 
ledengegevens is superbelangrijk: dus adres- en mailwijzigingen zeker dringend aan hem doorgeven asjbl. 

Forza OSTA ! 

Greetz 
Werner 

Geef dit zeker door 
 Ben je de voorbije weken 
verhuisd, of heb je in de nabije 
toekomst plannen in deze richting 
laat ons dit dan zeker weten. 
Ook als je mailadres of 
telefoonnummer wijzigt vernemen 
we dit graag. 
Vooral in geval van kwetsuur of 
ongevalsaangifte zijn correcte 
gegevens onmisbaar. 
Voorlopig is hiervoor de enige 
juiste contactpersoon Benny, te 
bereiken via bowlers@scarlet.be 
 

Jarigen 
De Winter Kris   03 
Hartog Abigail   03 
Van Mulders Julie   08 
Meersmans Deborah  09 
Glazema Menora  11 
Jonckers Charles   11 
Quintiens Caroline   11 
Lamsens Parel  13 
Meulders Laura  16 
Brugman Veerle   18 
Thyssen Juliette   18 
Somers Peter    20 
Peeters Joke   22 
Bruynseels Elena  22 
Beckx Thomas  30 

Opvolging verzekerd 
Ondertussen zijn wij al volop bezig aan de overdracht van al onze taken. Op deze manier hopen we dat vanaf 
volgend seizoen voor jullie alles gewoon zoals voorheen blijft doorlopen. 

Hoewel al heel wat taken besproken en overgedragen zijn, blijven er ook nog altijd enkele kleinere punten die 
open staan. Voel jij je geroepen om vanaf volgend seizoen toch nog extra ergens een steentje bij te dragen laat 
ons dit dan zeker weten! 

Enkel met voldoende helpende handen lukt het om jullie club draaiende te houden. Denk er aan dat alle beetjes 
helpen, dus wacht niet te lang en geef ons zo snel mogelijk een seintje … 
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