Ploeg in de kijker
VOLLEY VENUS OOSTKAMP (W 1670)
De jeugd van VVO heeft een verpletterende start van de competitie 2010-2011 genomen.
Vijf van de zes jeugdploegen draaien mee in de top van hun klassement.

Na de wedstrijden van het weekend van 20 november
stonden zo maar eventjes 5 van de 6 jeugdploegen aan de
leiding van hun reeks.
De scholieren lieten De Haan een puntje achter zich, de
provinciale kadetten hebben Elckerlyc Zwevezele van de
leiding verdrongen, de twee miniemenploegen zijn de
primussen van hun reeks en ook de preminiemen Sportline
2.0 staan momenteel op het hoogste schavotje.
Goede resultaten door focus op de jeugd
De keuze van Volley Venus Oostkamp om na het
verdwijnen van 2 damesploegen alle focus op de jeugd te
zetten levert al twee jaar haar vruchten af. In 2009 werden
maar liefst 3 ploegen van de vijf kampioen in hun reeks en
de miniemen werden zelfs algemeen provinciaal kampioen.
Deze zomer mochten nog eens twee ploegen van de vijf
zich kampioen in hun reeks kronen.
En ook dit seizoen gaat het sportief de goede richting uit om opnieuw een paar titels weg
te kapen. Het seizoen is nog lang, maar met 5 ploegen aan de leiding moet er toch wel
een hoofdvogel afgeschoten kunnen worden.
Uitstekend trainersteam
Deze sportieve successen worden mede behaald door een uitstekend trainersteam.
Met Stefan Callebaut en Inge Boeckaerts op kop die tevens de sportieve coördinatie voor
hun rekening nemen.
Marleen Goethals ontfermt zich over de kleinste
spelertjes vanaf 6 jaar om hen in de bewegingsschool de
eerste beginselen aan te leren. Een taak die haar - als
kleuterleidster op het lijf geschreven is.
Vervolgens zorgen Stefan Callebaut en Inge Boeckaerts
voor de eerste competitieve stappen in de
volleybalwereld bij de preminiemen en miniemen en
leggen zij de nadruk op het aanleren van een goede
techniek.
Trainer Michael Velasco wil vol enthousiasme dit seizoen de provinciale cadetten naar een
derde titel op rij loodsen en de winningspirit van ex-divisiespeler Peter Missinne haalt het
beste uit zijn scholieren om iedereen in hun reeks het vuur aan de schenen te leggen.
De combinatie van deze gediplomeerde trainers, hun jarenlange ervaring in de
volleybalwereld en hun enthousiasme stuwt de jongeren vooruit tot deze prachtige
resultaten.

Supporters zorgen voor ambiance
En als het dan toch
eens wat minder gaat,
dan kan VVO steeds
rekenen op de stilaan
alom gekende en altijd
massaal aanwezige
supporterskern die de spelers in de moeilijkste momenten
erdoor haalt en zorgt voor een uitstekende sfeer en
ambiance tijdens de wedstrijden.

