
 

 
 

                                                               NIEUWSBRIEF 8 
                                                               OKTOBER ‘ 18 
 
 

SPORTIEF. 
 

Het werd vorige week een druk volleybalweekend in de Hazebeek. Alle teams kwamen in actie, uitzonderlijk op zondag. 
De volleytourtjes konden geen winst boeken tegen Koekelare maar zetten stappen vooruit. Zowel de jongens als de 
meisjes van de U13 moesten puntenloos terug de kleedkamer in maar ook hier is progressie merkbaar. De eerste 
puntjes zullen binnenkort wel volgen. Spanning troef bij zowel de U15 Provinciaal als Regionaal waar beide teams het 
lieten afhangen van een tiebreak. Winst voor de U15 Provinciaal en nipt verlies voor ons Regionale telkens in de belle. 
De beloften kenden weinig weerwerk van Damme en wonnen met duidelijke 3-0 cijfers. Het damesteam zette de 
overwinning van de vorige speeldag nog wat kracht bij en won na een sterke collectieve prestatie met 3-0 tegen 
Damme. Bijzonder was dat er opnieuw naast de reeds jeugdige kernspelers opnieuw 2 spelers in de groep zaten vanuit 
de U15. Een teken dat er volop wordt ingezet op een goeie jeugdwerking. Volgend weekend staat de verplaatsing naar 
Koekelare op het programma.  
 

UITBREIDING BESTUUR. 
 

We doen een warme oproep aan ouders en sympathisanten om het team van bestuursleden te vervoegen. De club is 
groeiend en het team heeft nood aan nieuwe mensen die samen met het huidige team de toekomst van de club en de 
spelers kunnen garanderen. Wie zich geroepen voelt neemt gerust contact op met de voorzitter - 
declercq.christophe@hls.be  of 0474 / 09.45.64.  
 

WEBSITE. 
 

Er wordt naarstig gewerkt aan een update van de website. Binnenkort volgt sowieso verders nieuws over. 
 

CHOCOLADE. 
 

Er is dit jaar uitzonderlijk geen chocoladeverkoop wegens de al te grote drukte bij verschillende bestuursleden. Wie 
toch de beste chocolade van groot Koksijde wenst te proven gaat hiervoor best langs bij Patisserie Espero. 

 

SPREUK VAN DE WEEK. 
 

Het voordeel van intelligent zijn, is dat je je ook altijd dom kunt voordoen, terwijl het omgekeerde absoluut onmogelijk 
is. 
 

 
 

 
 

KALENDER 
 

Zaterdag 03 – 11 – 2018 
 

DAMES A – Derde Provinciale B 
VC Apollo Koekelare - VT KOKSIJDE 

19u30 – Gemeentelijke Sporthal, Belhuttestraat 40 - Koekelare 
 

BELOFTEN - Derde provinciaal B 
VC Apollo Koekelare - VT KOKSIJDE 

18u00 - Gemeentelijke Sporthal, Belhuttestraat 40 - Koekelare 
 

U13 Jongens – Regionaal B 
VC De Beerlanders Beernem (+) - VT KOKSIJDE 

18u30 – Sporthal Drogenbrood, Wellingstraat 28 B - Beernem 
 

U15 Meisjes – Provinciaal B 
VKt Torhout A - VT KOKSIJDE A 

16u00 – Stedelijke Sporthal, Industrielaan 2 - Torhout 
 

U15 Meisjes – Regionaal D 
Slovo Volley Brugge B - VT KOKSIJDE 

17u30 – Hof van Straeten 2 - Varsenare 
 
 

Zondag 04 – 11 – 2018 
 

U13 Meisjes - Regionaal E 
Vzw Volley Venus Oostkamp - VT KOKSIJDE 

13u30 – A. Rodenbachstraat 40 – 42 - Oostkamp 
 

 
 

Namens het bestuur van VT KOKSIJDE 
     Christophe, Danny, Fernand, Peter, Alain, Sven, Dieter, Freddy, en Patje. 

 
ONE TEAM – DREAM TEAM 
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