KALENDER
Zaterdag 02 – 02 – 2019

SPORTIEF.
Het was een vruchtbaar weekend voor alle ploegen die aan de bak moesten in de Hazebeek.
De allerjongsten van de volleytour konden met een mooie overwinning ( 7-1 ) uitpakken
tegen Poperinge. De U13 waren vrij en de meisjes Regionaal U15 kenden een moeilijke start
tegen Koekelare maar konden mooi het tij keren en wonnen verdiend ( 3-1 ). Bij de U15
Provinciaal waren de eerste 2 sets gelijkopgaand en spannend, maar uiteindelijk kwam de
kwaliteit opnieuw bovendrijven met logische winst als gevolg ( 3-1 ). De beloften speelden
een goede wedstrijd maar moesten toch de zege laten aan de bezoekers uit Ruiselede (1-2 ).
De dames A kenden een vliegende start en liepen snel 2-0 uit. Een comfortabele voorsprong
die alsnog uit handen werd gegeven zodat Ruiselede bij een 2-2 tussenstand mentaal de
beste kaarten in handen had. Echter was dat zonder de jonge Koksijde dames gekend die
zich alsnog herpakten en zo de Tie Break naar hun hand konden zetten. Een mooie 3-2
overwinning. Zaterdag wacht alweer een belangrijke verplaatsing naar Damme. Supporters
op post.

KAAS EN WIJNAVOND.
Op 8 februari is het opnieuw verzamelen geblazen in de Hazebeek voor de jaarlijkse “Kaas
en wijnavond”. Inschrijven kan nu via mail: declercq.christophe@hls.be. Nodig gerust
vrienden en familie uit. Iedereen die de club een warm hart toedraagt is van harte welkom.
We hopen u allen van harte te mogen verwelkomen op deze uiterst leuke avond.

SPREUK.
Voor wie gelukkig wil leven, is het heel belangrijk om interne en externe middelen te
gebruiken; met andere woorden: om materiële en spirituele ontwikkeling aan elkaar te
koppelen.

DAMES A – Derde Provinciale B
Volley Team Damme vzw - VT KOKSIJDE / Kloosterstraat 6 – 8340 Sijsele
20u00
BELOFTEN - Derde provinciaal B
Volley Team Damme vzw - VT KOKSIJDE / Kloosterstraat 6 – 8340 Sijsele
18u30
U15 Meisjes – Regionaal D
VT KOKSIJDE B – Jumpers Middelkerke
16u30
U13 Jongens – Regionaal B
VT KOKSIJDE – Sarrako Kortemark (+)
14u30
VOLLEY TOUR 2.B. FASE2 – 1°KLASSE REEKS 6
Volley Team Diksmuide - VT KOKSIJDE / Pluimstraat 16 – 8600 Diksmuide
10u45
VOLLEY TOUR 2.0. FASE 2– 1°KLASSE REEKS 5
VT KOKSIJDE – Sportiva Langemark
14u30
Zondag 03 – 02 – 2019
U15 Meisjes – Provinciaal B
Elckerlyc Zwevezele A - VT KOKSIJDE A / Kasteelstraat 67 – 8750 Zwevezele
10u00
Namens het bestuur van VT KOKSIJDE
Christophe, Danny, Fernand, Peter, Alain, Sven, Dieter, Steven, Christine, Freddy
en Patje
ONE TEAM – DREAM TEAM

