KALENDER
Zaterdag 26 – 01 – 2019

SPORTIEF.
De winterstop is achter de rug maar bij een aantal teams zitten de feestdagen nog duidelijk
in de kleren. De laatste helft van het seizoen wordt in alle mogelijke opzichten belangrijk. De
volleytourtjes pikten een setje mee uit Oudenburg. Onze jonge snaken van de U13 verloren
op het altijd sterke Zedelgem (3-0). Bij de U15 konden enkel de Provinciale dames makkelijk
winnen op Slovo Brugge, zonder problemen werd het 0-3. Het regionale team moesten de
duimen leggen in Hermes. De beloften en de dames moesten naar titelkandidaat
Middelkerke en konden enkel bij de beloften 1 set de schijn hoog houden (2-1). Middelkerke
had geen probleem met de dames die een onherkenbare partij speelden. De komende
weken zijn voor het damesteam van bijzonder groot belang en er wordt uitgekeken naar een
goede prestatie.

NIEUWJAARSRECEPTIE.
Zaterdagnamiddag is er bijna doorlopende de nieuwjaarsreceptie. Alle spelers, trainers en
alle supporters worden doorlopend getrakteerd door de club en we wensen iedereen een
gezonde 2019. Taosten op het nieuwe jaar doen we vanaf ongeveer 16u00. Iedereen welkom.

KAAS EN WIJNAVOND.
Op 8 februari gaat de jaarlijkse Kaas en Wijnavond door in de Hazebeek. Vanaf 19u15
verwachten we iedereen voor deze gezellige avond. Voor wie liever geen kaas eet, is er ook
een vleesschotel voorzien ( te vermelden bij de inschrijving).
Inschrijven
kan
nu
uiteraard
reeds
via
een
eenvoudige
mail
naar
declercq.christophe@hls.be. We hopen u allen massaal te mogen verwelkomen.

SPREUK.
Het rad waarop wij draaien is net een magische lantaarn. De zon is de lamp, de wereld het
scherm. Wij zijn de beelden die langskomen.

DAMES A – Derde Provinciale B
VT KOKSIJDE – Pervol Ruiselede B
18U30
BELOFTEN - Derde provinciaal B
VT KOKSIJDE – Pervol Ruiselede B
17U00
U15 Meisjes – Provinciaal B
VT KOKSIJDE A – Volley Team Brugge
14u30
U15 Meisjes – Regionaal D
VT KOKSIJDE B – vc Apollo Koekelare
16u30
U13 Jongens – Regionaal B
Bye
U13 Meisjes - Regionaal E
Forfait
VOLLEY TOUR 2.0. – 1°KLASSE REEKS 5
VT KOKSIJDE – Beaphar Poperinge
14u30
Namens het bestuur van VT KOKSIJDE
Christophe, Danny, Fernand, Peter, Alain, Sven, Dieter, Steven, Christine, Freddy
en Patje
ONE TEAM – DREAM TEAM

