NIEUWSBRIEF 4
SEPTEMBER ‘ 18

SPORTIEF.
Het werd een bijzonder moeilijk speelweekend voor alle ploegen die telkens tegen een nederlaag aankeken met
uitzondering van de provinciale U15 die Slovo Brugge makkelijk aan de kant hebben gezet ( 0-3 ). De allerjongsten van
de volleytour mochten voor het eerst de wei in tegen het immer sterke Torhout en verloren hun partij. De jongens en
de meisjes van onze U13 waren ( nog ) niet opgewassen tegen Zedelgem en Ruddervoorde maar speelden een
verdienstelijke partij. Vooral bij de jongens tekenden ze in set 2 een mooie 24 – 26 als setstand aan.
De Regionale U15 speelden wel een goeie wedstrijd maar moesten in de Tiebreak toch de duimen leggen tegen Hermes
Oostende ( 2- 3 ). De beloften moesten op zondag ochtend vroeg aan de bak op het veld van Torhout en dat liet duidelijk
zijn sporen na ( 2-1 ). De dames deden verder op het elan en gingen volledig verdiend de boot in na een uitermate
zwakke partij ( 3-0 ). De neuzen moeten deze week in dezelfde richting geduwd worden om een loodzwaar programma
( Middelkerke en Ruiselede ) af te werken.

KIPPENFESTIJN.
Vergeet u alvast niet in te schrijven voor het jaarlijkse Kippenfestijn. Deze leuke avond gaat door in zaal Kerkepanne op
vrijdag 19 oktober vanaf 19u. inschrijven doe je best via mail: declercq.christophe@hls.be.

KLEUTERVOLLEY en START2VOLLEY.
Deze week is de laatste week dat de ouders van de allerkleinsten hun kleine spruitjes kunnen inschrijven voor de sessies
van deze kennismakingslesje met Volleybal. De lesjes gaan telkens door op zondagvoormiddag van 11u00 tot 12u00.
Voor de ouders het ideale moment om ondertussen te genieten van het aperitief in de Hazebeek. Inschrijving kan nog
deze week bij Peter ( peter.tanghe5@telenet.be ).

SPREUK VAN DE WEEK.

KALENDER
Zaterdag 29 – 09 – 2018
DAMES A – Derde Provinciale B
VT KOKSIJDE – Jumpers Middelkerke
18u30
BELOFTEN - Derde provinciaal B
VT KOKSIJDE - Jumpers Middelkerke
17u00
U13 Jongens – Regionaal B
VC Packo Zedelgem B - VT KOKSIJDE
CANCELLED
U15 Meisjes – Provinciaal B
VT KOKSIJDE A – Volley Team Brugge
14u30
U15 Meisjes – Regionaal D
VC Apollo Koekelare - VT KOKSIJDE
Gemeentelijke sporthal, Belhuttestraat 40, Koekelare
16u30
U13 Meisjes - Regionaal E
VT KOKSIJDE – Davolo Loppem B
16u30
VOLLEY TOUR 2.0. – 1°KLASSE REEKS 6
VT KOKSIJDE – VC Packo Zedelgem C
14u30

Sommige dingen in het leven zijn gewoon niet voor altijd … Soms is verandering niet wat je wilt, soms is verandering
wat je nodig hebt.

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

