
             

 

Met de gewaardeerde steun van 

Hotel Apostroff - Patisserie Espero - Cafe Leopold - Cafetaria Hoge Blekkerbad - Totaalinrichting Deco-Plus 

GDL Transport - Colours of the world - Traiteur Didier - CD Invest 

 

Beste ENJOYERS, 

SPORTIEF. 
Geen éénvoudige weekend voor onze jeugdploegen met zware tegenstanders die op het menu 

stonden. Vooral bij de miniemen zat er, tegen een sterk Koekelare, toch iets meer in. Revanche 

in de volgende wedstrijd.  

De kadetten kunnen, de laatste weken, de goede start van het seizoen niet doortrekken. 

Echter, geen nood, het tij zal terug keren.  

Dames 1 kwam tegen een behoorlijk Ruislede 0-1 achter na een moeilijke set. Echter 

herpakten ze zich enigszins en konden het laken, vooral door opslagdruk, naar zicht toe 

trekken en zo behaalden ze opnieuw een mooie overwinning. Het is nu even rusten geblazen 

voor de damesploeg. 
 

 

KIPPEN. 
Zaterdag kon iedereen genieten van de sfeer tijdens het kippenfestijn. Dank aan de 

medewerkers voor het gedane voorbereidende werk. Dank aan iedereen voor de mooie 

opkomst en de leuke sfeer in de Hazebeek. 

 
 

Website 
Neem gerust een kijkje op onze website. www.vtkoksijde.be 
 

VRIENDJESDAG. 
Zowel bij de volleytour als bij de miniemen kwamen er een mooi aantal vriendjes van spelers 

opdagen op training. Wie nog geen vriendje of vriendinnetje mee had krijgt deze week 

nogmaals de kans alsnog iemand mee te brengen. 
 

SPREUK VAN DE WEEK. 
Winnaars zijn niet de mensen die nooit falen, maar de mensen die nooit opgeven. 

 

 
 
 

KALENDER. 
Volleytoer  Zaterdag  25-10-’14     10.30u  VC PACKO ZEDELGEM          -    VT Enjoy KOKSIJDE 

Miniemen  Zaterdag  25-10-’14     14.30u  APOLLO KOEKELARE C         -    VT Enjoy KOKSIJDE 

Kadetten    Zaterdag  25-10-’14     10.45u  VOLLEY TEAM DIKSMUIDE  -   VT Enjoy KOKSIJDE 

Beloften     WEDSTRIJD VAN ZATERDAG 25-10-’14 UITGESTELD NAAR ZATERDAG 4 APRIL 2015 

Dames I      WEDSTRIJD VAN ZATERDAG 25-10-’14 UITGESTELD NAAR ZATERDAG 4 APRIL 2015 
 

 

 

Namens het bestuur van VT ENJOY KOKSIJDE, 

Christophe, Danny, Damian, Peter, Alain, Sven, Dieter, Freddy en Patrick 

One Team 

http://www.vtkoksijde.be/

