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SPORTIEF.

SPREUK VAN DE WEEK.

De allerjongsten van de volleytour konden niet winnen op Koekelare maar speelden een verdienstelijke partij. De
jongens en meisjes van de U13 konden niet winnen in Kortemark en Loppem maar kregen felicitaties van de jury voor
het werk dat wordt geleverd en de progressie die de teams en de spelers individueel maken. De resultaten zullen zeker
volgen. De regionale U15 zette zonder problemen Middelkerke opzij met een sobere 0 – 3. Ondertussen staan de
vrienden van de provinciale U15 los aan kop van de rangschikking, wat toch wel bijzonder is. De beloften vonden niet
het juiste ritme tegen Ruiselede en verloren (3 - 0). De dames leken als van een bij gestoken en legden bij momenten
mooi volleybal op de mat maar toonden vooral een bijzonder hoge drive en wil om te winnen. Het werd dan ook een
aangenaam kijkstuk en de jonge dames konden de eerste competitiewinst optekenen tegen Ruiselede dat absoluut
geen slechte tegenstander was. Een dikke pluim.

Een periode van mislukkingen is het gedroomde moment om het zaad van het succes te aaien.

Kleuter- en START2VOLLEY.
Met een dikke 20 kleutertjes zijn de lessenreeksjes voor de allerkleinsten opnieuw gestart. Wie de kleutertjes aan het
werk wil zien of zelf nog een jonge spruit weet lopen die graag eens wil komen proven kan telkens terecht op zondag
om 11u00 in de Hazebeek.

SCHOLENPROJECT.
Met bijzonder dank aan trainers Ruth, Sofie en Peter en met de medewerking van de gemeentelijke basisschool is deze
week het scholenproject opnieuw gestart. Onze trainers laten een 160 tal leerlingen uit het 4 de, 5de en 6de leerjaar
kennismaken met volleybal tijdens de LO – uren in samenwerking met de LO leerkracht.

ZAALWIJZIGINGEN.

HELPENDE HANDEN.
We doen een warme oproep aan ouders en vrijwilligers om op de zaterdag van de thuiswedstrijden te helpen om de
zaal klaar te zetten voor onze teams. De eerste wedstrijden starten meestal om 14u30 en het is een huzarenstukje van
een paar mensen om de zaal tijdig opgesteld te krijgen. Vandaar graag een aantal helpende handen van bereidwillige
ouders om letterlijk een handje toe te steken. Wie zich geroepen voelt graag een mailtje naar Patrick Dumon om af te
spreken. dumonpatrick@scarlet.be. Dank bij voorbaat.

KALENDER
Zondag 14 – 10 – 2018
VOLLEY TOUR 2.0. – 1°KLASSE REEKS 6
VKt Torhout - VT KOKSIJDE
14u45
Stedelijk Sporthal, Industrielaan 2 – Torhout

Door omstandigheden (verkiezingen, allerheiligenweekend, MTB – toertocht, ….) zijn er verschillende wijzigingen in de
trainingsschema’s. De sportieve cel houdt alle spelers en ouders op de hoogte via mail. Hou dus in ieder geval uw
mailbox in de gaten om op de hoogte te blijven.

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

