
PAASSTAGE
Zoals reeds gemeld gaat de jaarlijkse Paasstage door op 11 en 12 april. 
Nu inschrijven via Peter Tanghe is de boodschap. Peter.tanghe5@
telenet.be Alle spelers kregen hiervoor ook reeds een persoonlijke 
mail waarin het volledige programma terug te vinden is.

EINDRONDES
In het weekend van 2 en 3 mei worden de provinciale eindrondes 
gespeeld. Vooral de miniemen en de dames komen nog in aanmerking 
om de eindrondes af te werken. Gezien het sportieve belang ( dit 
vooral voor de dames ) vragen we aan alle spelers om uitdrukkelijk de 
dag van de eindrondes vrij te houden. We rekenen op ieders begrip 
dienaangaande.

KALENDER 
Zat. 07-03-’15 10.30u Diksmuide A - VOLLEYTOUR VTENJOYKOKSIJDE
Zat. 07-03-’15 13.30u Diksmuide A - MINIEMEN VTENJOYKOKSIJDE
Zat. 07-03-’15 19.00u Koekelare - BELOFTEN VTENJOYKOKSIJDE
Zat. 07-03-’15 20.30u Koekelare - DAMES 1 VTENJOYKOKSIJDE

Namens het bestuur van VT ENJOY KOKSIJDE,
Christophe, Danny, Damian, Peter, Alain, Sven, Dieter, 
Freddy en Patrick - One Team

Beste ENJOYERS,

SPORTIEF
De volleytourtjes gingen op het gekende elan verder en wonnen 
opnieuw met droge 8-0 cijfers. De miniemen moesten door een 
forfait van VT Brugge de mat niet op en hielden een training inde 
plaats. De kadetten konden de goeie prestatie van vorige week 
niet herhalen en moesten de duimen leggen en verloren 0-3. De 
beloften speelden een behoorlijke partij en wonnen hun partij 
tegen Hermes. De damesploeg startte stevig en liep uit tot 2-0 maar 
gaf dan zelf de voorsprong weg en liet Hermes terugkomen tot 2-2. 
In de belle werd uiteindelijk toch afstand genomen van de stugge 
tegenpartij en konden we alsnog aanknopen met de winst, 3-2. 
Jammer is wel dat twee spelers moesten afhaken door blessures. 
We hopen alvast met de belangrijke eindfase van de competitie in 
zicht op een spoedig herstel en een snelle terugkeer in het team 
om zodoende op volle sterkte de tegenstanders in de laatste fase 
van de competitie in de ogen te kunnen kijken.

SPREUK VAN DE WEEK
Vertrouwen in jezelf, is de sleutel tot succes.

NIEUWSBRIEF VT ENJOY KOKSIJDE
10 maart 2015

Met de gewaardeerde steun van 
Hotel Apostroff - Patisserie Espero - Cafetaria Hoge Blekkerbad - Totaalinrichting Deco-Plus 

Colours of the world - Traiteur Didier - CD Invest


