
 

 
 

                                                               NIEUWSBRIEF 7 
                                                               OKTOBER ‘ 18 
 
 

SPORTIEF. 
 

Geen competitiewedstrijden vorig weekend maar wel 2 ploegen die zich moesten opwarmen voor een nieuwe ronde 
in het bekerverhaal. De meisjes U15 kenden geen succes op de trip naar Kortrijk en moesten het onderspit delven. De 
meisjes U17 maakten er een spannende partij van en kenden een blits start maar Poperinge vocht zich terug in de 
wedstrijd en dwong een tie-break af. De Koksijdes jonge beloften konden met winst terug naar de kust en plaatsten 
zich zo voor de volgende ronde met als tegenstander VT Lichtervelde.  
 

KIPPENFESTIJN SUCCES. 
 

Dank aan alle aanwezigen voor hun aanwezigheid op het Kippenfestijn van vrijdag laatsleden. Het was opnieuw een 
succesvolle 19de editie met vooral een opmerkelijke aanwezigheid van veel van onze jongere jeugdspelers en hun 
ouders. Een opsteker voor de club. Hartelijk dank.  
 

ROUWBERICHT. 
 

Met bijzondere droefheid melden we u het onverwacht overlijden van Charline Vanhaesbrouck. Charline is de 
schoondochter van onze trouwe partner de Familie Geldhof-Moonen (DURALU) en levensgezel van Jielker. Vanwege de 
club wensen we het gezin en de ganse familie veel sterkte toe in deze harde momenten. 
 

HELPENDE HANDEN. 
 

Bij deze nogmaals een warme oproep naar de ouders om zondag aanstaande voor de start van de eerste wedstrijd een 
handje te helpen bij het klaarzetten van de zaal. Wie graag een handje helpt vragen we een mailtje te sturen naar Patje  
dumonpatrick@scarlet.be. We danken iedereen bij voorbaat, veel handen maken licht werk. 

 

SPREUK VAN DE WEEK. 
 

De woorden die niet gezegd zijn, zijn bloemen van stilte. 
 

VERKIEZING. 
 

Volley Team Koksijde – dames - werd uitgeroepen tot de ploeg van de week na de overwinning in Ruiselede. 😊 
 

 

 
 

KALENDER 
 

Zondag 28 – 10 – 2018 
 

DAMES A – Derde Provinciale B 
VT KOKSIJDE – Volley Team Damme vzw 

18u30 
 

BELOFTEN - Derde provinciaal B 
VT KOKSIJDE - Volley Team Damme vzw 

17u00 
 

U13 Jongens – Regionaal B 
VT KOKSIJDE – Volley De Haan 

16u30 
 

U15 Meisjes – Provinciaal B 
VT KOKSIJDE A – De Haan 

16u30 
 

U15 Meisjes – Regionaal D 
VT KOKSIJDE – VC Packo Zedelgem 

14u30 
 

U13 Meisjes - Regionaal E 
VT KOKSIJDE – VC Packo Zedelgem B 

14u30 
 

VOLLEY TOUR 2.0. – 1°KLASSE REEKS 6 
VT KOKSIJDE – VC Apollo Koekelare 

14u30 
 

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

 
ONE TEAM – DREAM TEAM 
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