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SPORTIEF.
Na een paar gaten in de kalender was het opnieuw present geblazen. De laatste rechte lijn naar de winterstop is
daarmee ingezet. De volleytourtjes zorgden voor de stunt van het weekend door Torhout te kloppen (6-2). Een
bijzonder knappe prestatie van de jongsten onder ons. De meisjes van de U13 konden geen set pakken op Diksmuide
(3-0). De regionale U15 verloren met 3-1 op Loppem terwijl de Provinciale collega’s weinig moeite hadden met
Zwevezele en zo hun positie aan de top handhaven (0-3). De beloften en Dames moesten naar het eerste gerangschikte
Zedelgem dat als een tornado door de competitie raast. De beloften leken de schijn nog hoog te kunnen houden door
een set mee te pikken maar de dames konden geen vuist maken tegen een toch wel zeer sterke tegenstander die op
elk moment in de wedstrijd controle leek te houden. Volgende week komt met Tiels B opnieuw een topploeg afgezakt
naar de Hazebeek. Maar in volleybal is niets onmogelijk. Tussendoor valt ook nog te vermelden dat het
gelegenheidsteam van de U17 zich plaatste voor de volgende ronde van de Beker. Een sterke prestatie die om een mooi
vervolg vraagt tegen Wevelgem.

OVERLIJDINGSBERICHT.
Met grote droefenis melden we u het overlijden van Gerard Bruneel. Gerard is de papa van Danny Bruneel, de financiële
verantwoordelijke van de club en was trotse opa van Loes en Lora die beiden nog als speelsters en trainsters actief
waren in de club. De uitvaartdienst vond zaterdag plaats. We wensen de ganse familie veel sterkte toe bij het verlies.

PROEFWERK PERIODE en VOLLEYBAL.
Voor de meeste jongeren breekt een moeilijke periode aan. Het is opnieuw tijd om de kerstproeven af te werken. We
roepen iedereen op om met een dosis gezond verstand naar deze periode te kijken. We vragen iedereen om studies en
sport hand in hand te lagen gaan. Sporten en studeren gaan ECHT wel samen en we roepen iedereen op om maximaal
aanwezig te zijn, vooral op wedstrijden en indien mogelijk ook op trainingen. Een goede voorbereiding en een strikte
planning zijn hiervoor noodzakelijk. Weet dat volleybal een teamsport is en dat een twee tal uur zich vrijmaken in het
weekend geen verloren tijd hoeft te zijn, indien er voldoende is gewerkt op andere momenten. We rekenen ook op de
medewerking van de ouders om een gezond evenwicht na te streven tussen studietijd en ontspanning

SPREUK VAN DE WEEK.
Wie iets wil doen, vindt wel een manier. Wie niets wil doen, vindt een excuus.

DAMES A – Derde Provinciale B
VT KOKSIJDE – Alfa Solutions Tielt B
18u30
BELOFTEN - Derde provinciaal B
VT KOKSIJDE - Alfa Solutions Tielt B
17u00
U13 Jongens – Regionaal B
VT KOKSIJDE – Hermes Volley Oostende
14u30
U15 Meisjes – Provinciaal B
Volley De Haan (+) - VT KOKSIJDE
Sporthal Haneveld – Nieuwe Steenweg 74, De Haan
17u00
U15 Meisjes – Regionaal D
bye
U13 Meisjes - Regionaal E
VT KOKSIJDE – Slovo Volley Brugge (+)
14u30
VOLLEY TOUR 2.0. – 1°KLASSE REEKS 6
bye
Namens het bestuur van VT KOKSIJDE
Christophe, Danny, Fernand, Peter, Alain, Sven, Dieter, Freddy, en Patje.
ONE TEAM – DREAM TEAM

