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Prijkt uw ontwerp straks op alle communicatie van de club? 

Meer info op www.vtkoksijde.be 

KALENDER. 

 

U 13 Regionaal C 

Zaterdag 14-11-2015 om 10.30.u te 8020 Ruddervoorde, Sportstraat – sportzaal Ridderfort. 

Ruddervoorde A  – VT enjoy Koksijde 

  
U 15 Regionaal A 

Zaterdag  14-11-2015 om 16.00.u te 8760 Oostduinkerke, Hazebeekstraat 11 – sporthal Hazebeek. 

VT enjoy Koksijde – Dynamivo Dadizele 

 

U 17 Regionaal A

Door een algemeen forfait van Langemark moesten onze scholieren niet aantreden dit weekend. De kadetten waren 

niet bij de les en mede door teveel afwezigen kregen ze een droge 3-0 aangesmeerd. De miniemen speelden dan 

weer een prima partij op Oostkamp en wonnen verdiend met 0-3. De beloften hadden het moeilijk tegen een stug 

Zwevezele maar wonnen toch met 2-1. Dames 1 speelden niet hun beste wedstrijd maar hielden toch de belangrijke 

3 punten thuis. Minder spelen en winnen is enkel voor goede teams weggelegd. 
 

UITRUSTINGEN. 
We merken nog steeds dat sommige spelers er niet in slagen zich in het presentatiepak aan te melden en op de 

wedstrijden. We vragen bij deze nogmaals om de richtlijnen rond uitrustingen van de club te respecteren. 
 

CHOCOLADEVERKOOP. 
 

Bestel nu nog uw chocolade voor de sint. De drie klassieke smaken zijn te verkrijgen aan € 3,50 per zakje. Alle bestellingen worden 

verwacht bij Danny Bruneel. Zie eveneens de afzonderlijke brief en het bijhorend formulier. Ondertussen volgde ook Kevin en 

Vicky van cafétaria Hazebeek het voorbeeld van Philip en Christel van Zwembad Koksijde en schonk een aantal zakjes voor Vzw 

CAMINO uit Koksijde. Wie zich bij dit initiatief wil aansluiten kan contact op nemen met Christophe. 
 

VISPROJECT. 
    
  Sinds kort kunnen kindjes vanaf 6 jaar zich inschrijven voor het visproject. Bedoeling is om jonge kinderen volleybalinitiatie te    

  geven gecombineerd met vistornooitjes na nieuwjaar. De trainingen gaan telkens door op zondag van 10.00.u tot 11.00.u.  

  Inschrijving kan bij Peter Tanghe ( peter.tanghe5@telenet.be ). 

  Door dit initiatief biedt VT enjoy Koksijde volleybal aan voor alle leeftijden en dit vanaf  3 jaar ( kleutervolley ). 
 

SPREUK VAN DE WEEK. 
 

Zoals een molensteen alle soorten graan kan vermalen, zo moet een sterke ziel in staat zijn alle gebeurtenissen te accepteren. 

 

Zaterdag  14-11-2015 om 13.30.u te 8970 Poperinge, Ouderdomseweg 3 – Stedelijk sporthal. 

Beaphar – Poperinge - VT enjoy Koksijde 
 

Beloften Dames - 3de Provinciaal 

Zaterdag 14-11-2015 om 14.00.u  te 8020 Ruddervoorde, Sportstraat – sportzaal Ridderfort. 

Ruddervoorde B  – VT enjoy Koksijde 
 

Dames I - 3de Provinciaal 

Zaterdag 14-11-2015 om 15.30.u  te 8020 Ruddervoorde, Sportstraat – sportzaal Ridderfort. 

Ruddervoorde B  – VT enjoy Koksijde 

 
 

 
 

 

Namens het bestuur van VT enjoy Koksijde , 

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

ONE TEAM 
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