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1)HET IS ZOVER………
Dat de tijd razendsnel voorbij vliegt is ons allen welbekend.
Het lijkt nog maar pas geleden als onze A ploeg de laatste wedstrijd van het vorig seizoen
afwerkte.
Er ligt wat lente, wat zomer en wat herfst tussen maar wij staan aan het begin van een
nieuw seizoen.
De tussenperiode zal in de analen van VCO geboekstaafd worden als turbulent.
De traditionele voorbereidingen, de zoektocht naar een nieuwe ploeg, de jaarlijkse
medewerking van onze sponsors werden extra onder druk gezet door de brandperikelen van
22 juli.
Met de hulp en het enthousiasme van velen werd ook deze kaap genomen en kunnen wij op
zondag 12 oktober om 18.00u onze eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen spelen tegen
nieuwkomer RIEMST.
Riemst blijkt een stevige brok te worden. Het is een ploeg die over heel wat lengte en kracht
beschikt.
De messen zullen dus vanbij de seizoensaanvang moeten gescherpt zijn.

Wij beschikken over een vrijwel nieuwe ploeg. De zeer jonge, ambitieuse en enorm gedreven
nieuwe speelsters worden aangevuld met de rijke ervaring van de vaste waarden van VCO.
Voeg hierbij nog een vleugje van extern aangeworven talent en je beschikt over een mix die
op termijn hoge toppen zullen scheren.
Uiteraard zal dit nog heel veel training, vallen en terug opstaan vergen.
De spirit is er zeker aanwezig en de wil om zich te bewijzen ontbreekt niet.
Ook onze trainer Sacha is vol lof over het aanstormend geweld.

Maar, het zal tijd vergen om deze groep tot volle bloei te laten komen.
De wil tot slagen, het enthousiasme, het geloof en vertrouwen is in elk geval aanwezig.
Met deze vier basiselementen zullen wij een mooi seizoen kunnen tegemoet gaan.
Om jullie dan toch met de ‘nieuwe gezichten’ enigszins vertrouwd te maken vindt u
hieronder de namen:
14: Aleksandra Nowak
6: Jutta Van de Vijver
12: Linde Hervent
17: Ewa Piatowska
13: Bente Daniels
2: Jolien Wittock
7: Lorena Cianci
4: Linde Degrève
5: Jodie Guillams
9: Lore Gillis
1: Lisa Neyt.
Op de foto staat ook Valerie De Brauwer (haar nummer 11 zit verborgen achter het hoofd
van Linde).
Ook hier wordt de realiteit zeer snel door de actualiteit ingehaald.
Valerie is intussen gestopt met volleybal op het allerhoogste niveau.
Ze kreeg een schitterende werkaanbieding en tegen deze opportuniteit kon ze geen ‘NEEN’
zeggen.
Wij wensen Valerie het allerbeste toe en danken haar voor haar inzet, talent en sportiviteit
die ze in het verleden getoond heeft.
Valerie: ‘Het gaat u voor de wind en altijd zeer welkom bij VCO’!!!
Op de foto ziet u behoudens Sacha ook Jean Paul Van Droogenbroeck, alias Polle.
Polle is naast zijn bezielend werk bij de jeugdwerking nu ook officieel geregistreerd als
assistent coach.
Ook aan Polle wensen wij heel veel plezier met deze opdracht.
Voor de verdere omkadering van onze ploeg verwijs ik naar de vernieuwde website
www.vcoudegem.be, waar u alle relevante info terug vindt.

2) Ode aan de vrijwilligers……
In Wikipedia staat ‘ode’ omschreven als een lofdicht of lofzang, gewijd aan een persoon of
zaak.
Langs deze weg willen wij dan ook ode brengen aan ALLE vrijwilligers die zich onbaatzuchtig
inzetten om VCO op de rails te houden.
Met tientallen zijn ze en dat wordt enorm gewaardeerd.
In de voorbije periode toen de sporthal van Oudegem aan een nieuwe facelift onderworpen
werd en de herstellingen omwille van de brand gedaan werden hebben enkele vrijwilligers
de handen in mekaar geslagen om de cafetaria een volledige opfrissing te geven.

Alles werd opnieuw geverfd, er komen nieuwe gordijnen en zelfs de muziekinstallatie werd
volledig vernieuwd.
Ik zou de werkelijkheid oneer aandoen moest ik hier bepaalde mensen vernoemen.
Iedereen heeft schitterend werk afgeleverd.
Toch wil ik één persoon eventjes vermelden.
De vroegere zaalwachter Noël en nog altijd een vurige fan van alles wat met de club te
maken heeft, kwam onfortuinlijk te val tijdens zijn werkzaamheden en liep daarbij een breuk
aan de voet op.
Zelfs met een gegipste voet was Noël niet tegen te houden en wou hij koste wat het kost zijn
verfwerk voltooien. Van inzet en een VCO-hart gesproken.

Wij wensen hem een heel spoedig herstel toe en hopen hem terug snel, zonder wit
omhulsel, in ons midden te hebben.
AAN IEDEREEN EEN ENORME DANK !!!!!
Wij zouden aan elk van jullie een formidabele ruiker bloemen willen geven.
Aangezien wij de tering naar de nering moeten zetten en hiervoor niet de budgetaire
middelen hebben dan toch deze virtuele ruiker:

3) BEKERNIEUWS
Het voorbij weekend verloren zowel de B – als de C ploeg hun bekerwedstrijd.
Met een experimentele ploeg verloren de B dames met 3 – 0 van Ruiselede.
De C- dames gingen met dezelfde cijfers onderuit tegen Gavere.
De focus kan nu volledig op de competitie liggen.

