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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 

Actie H1 - Ribbekes 

 
Lees ook verder in deze nieuwsbrief 

Zondag 9 oktober, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Mosseldag 

 
Ook dit jaar mogen de overheerlijke 
mosseltjes niet ontbreken 

Zondag 20 november, 2016 
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Op vrijdag 16 september kreeg sporthal het Rooi weer enkele honderden 
enthousiaste sporters over de vloer. In samenwerking met de verschillende 
scholen uit de omgeving wordt jaarlijks een scholensportdag georganiseerd. 
Hieraan kunnen alle lokale clubs hun steuntje bijdragen en zo hun respectievelijke 
sport promoten. Ook Osta was weer van de partij om er om toffe en hopelijk 
leerrijke dag van te maken. In ieder geval weeral heel hard bedankt aan alle 
helpers die deze dag onze club een beetje gepromoot hebben … 

Voorwoord 

Ribbekes 

 

Scholensportdag 

Actie – H1 
Op zondag 9 oktober 2016 tussen 11u – 22u worden jullie verwacht in Sportpark 
Ruggeveld.  Ben je nog niet ingeschreven doe dit dan zo snel mogelijk via  
heren1@ostaberchem.be of bij één van de H1 spelers zelf. 
 
De voorbije jaren was dit meestal een groot succes … Wij zullen er in ieder geval 
zijn, hopelijk zijn jullie ook massaal aanwezig  

 

Weer eentje extra 
 Weken is dames 1 er mee aan de 
slag geweest, maar uiteindelijk 
hebben ze Konrad kunnen 
overtuigen om hun ploeg te 
trainen / coachen.  
 
Wij zijn er van zeker van dat jullie 
veel van hem zullen opsteken. 
Waarschijnlijk zullen hier en daar 
wel wat aanpassingen volgen, 
maar als ploeg komen jullie hier 
ongetwijfeld weer sterker uit. 
 
Geef er dus een lap op … 

Door jullie voorzitter 
Een club is niet enkel je eigen ploeg. Dit leidt ons naar het punt van de invulling van de taken die horen bij 
onze sportclub. Binnen het bestuur hebben we daar al ettelijke uren over vergaderd. Het werven van vrijwilligers 
zal daarom ook de komende tijd verdere aandacht krijgen. Dit is nodig om de "lasten" over meerderen te 
verdelen zodat we niet altijd onevenredig veel beroep doen op dezelfde mensen. Weten jullie dat eenieder die 
iets doet voor Osta dit meestal belangeloos of tegen een kleine vergoeding doet? Dus als er eens iets mis 
loopt, schiet niet te snel op de pianist van dienst maar zoek in die omstandigheden snel een creatieve oplossing 
welke een positieve invloed heeft op de werking van de club. Maar wij hebben al aan den lijve kunnen 
ondervinden dat onze club bestaat uit mensen met een fantastische spirit! Het is daarom dat onze club elk jaar 
groter en groter wordt. Sommige ploegen barsten uit hun voegen waardoor we spelers moeten weigeren.  

We weten allemaal dat de vraag naar kwaliteit steeds groter en groter geworden is, daarnaast is de concurrentie 
van andere ontspanningsmogelijkheden fors gegroeid. Door Osta meer en meer te ‘professionaliseren’ hopen 
we een antwoord te kunnen geven aan deze uitdagingen. 

Dit begint al bij onze scheidsrechters. Zij spelen een belangrijke rol tijdens onze wedstrijden. Zij zorgen ervoor 
dat wij op een kwalitatieve manier aan sport kunnen doen. Het is dan ook niet meer dan normaal dat deze 
mensen eens in de schijnwerpers worden gezet en dat wij hen eens op een speciale manier bedanken voor 
hun aandeel in onze sportmomenten. Zoals we weten…. zonder officials zijn er geen sportwedstrijden!  

Van 1 tot 9 oktober, tijdens de tweede editie van de Week van de Official, staat die belangrijke groep een week 
lang in de spotlights en dit op alle niveaus. Een kleine attentie, een blijk van waardering…het is een hart onder 
de riem voor onze scheidsrechters! Dus dit jaar zal Osta ook weer een attentie voorzien voor deze mensen op 
onze thuiswedstrijden van zaterdag 8 oktober. Het zou leuk zijn dat elke ploeg dit overhandigt bij aanvang van 
de match. En natuurlijk moet dit moment vereeuwigd worden. Een foto van de ploeg met de scheidsrechter is 
voor beide partijen een leuke herinnering. 

Nu we volop op gang zijn gekomen, iedereen zijn plaatsje heeft weten te bemachtigen, zijn draai heeft 
gevonden, nog even een kleine voetnoot bij de benaming van de ploegen. Zo hebben we voor de heren: H1 
H2 H3 - AVF GEWEST: daar is H1 OSTA - SPORTA: daar is H2 OSTA 1 en H3 OSTA 2.  
Zo ook voor de dames: D1 D2 D3 D4 - D1 is OSTA in AVF Gewest en in Sporta is OSTA 1 = D2, OSTA 2 = 
D3 en OSTA 3 = D4. Voor de insiders lijkt dit evident, voor diegene die hier niet rechtstreeks mee te maken 
hebben is dit niet altijd klaar en duidelijk. Moesten hierover nog vragen zijn...shoot ... bestuur en trainers geven 
graag, met de glimlach, een verklarende uitleg. 

Greetz 
Werner 

 

Uitermate jammer … 
 Vorige week kregen we te horen 
dat voor Jo het trainen / coachen 
van D2 dan toch niet helemaal z’n 
ding is en hij de spreek-
woordelijke handdoek gooit. 
Voor deze toffe bende zijn wij dus 
opnieuw op zoek naar een 
geschikte kandidaat. Daar D2 op 
woensdag traint is een speler die 
op maan- of donderdag traint 
misschien wel een optie. 
Ook als je iemand kent die in 
aanmerking zou komen, laat het 
dan zeker even weten! 

Jarigen 
Van Duppen Werner   03 
Vanhoenacker Laura  03 
Impens Marieke   06 
Maho Anaïs   08 
Stach Klaudia   12 
Roels Jan   14 
Verbeeck Stefanie  14 
Verhelst Koen   16 
de Badts Sabine   18 
Vandevyvere Rune  20 
Kienen Gunter   21 

Even voorstellen … 

 
Hallo iedereen,  

Mijn naam is Steffie en ik ben sinds kort de nieuwe trainster en coach van 
dames 3. Zelf heb ik mijn 'hele' leven gevolleybald in Olen, maar met een 
kleine blessure ben ik moeten stoppen. Het gemis was toch te groot en via via 
ben ik in OSTA Berchem te rechtgekomen 👌. Zeer fijne en gemotiveerde 
ploeg!  

Zelf ben ik afkomstig van Olen en woon sinds kort in Antwerpen. Hier werk ik 
dan ook. Ik ben een leerkracht en geef les in het eerste leerjaar. Hopelijk wordt 
het een zeer fijn en leuk volleybaljaar 

mailto:heren1@ostaberchem.be

