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NIEUWSBRIEF    VT enjoy  KOKSIJDE 
12 januari 2016 

 
Binnenkort prijkt hier het nieuwe logo van onze club 

         Bronzen label voor onze jeugdwerking 
 

SPORTIEF. 

We kregen een minder sportief weekend voorgeschoteld na de winterstop. De 

U13 verloren met 3-0 en de  U17 gaven een quasi gewonnen partij alsnog uit 

handen door een mindere 4de set om in de tie - break tenonder te gaan. De U15 

waren dan opnieuw een lichtpunt door droogjes 3-0 te winnen, en dan nog met 

sterk volleybal. Dames A moest gehavend de partij aanvatten tegen 

Middelkerke, dat uitmuntte met zwaar opslag- en aanvalswerk. De derby werd 

verloren met 3-0. Het zal strijden worden en daarom moet iedereen paraat zijn 

in de komende weken. 

KLEUTERVOLLEY en VISPROJECT. 

Op zondag 24/01/2016 start de nieuwe reeks bal bal school (kleuters) en 

Visproject (vanaf 6jaar). Spelenderwijs zetten de jongsten onder ons opnieuw de 

eerste stapjes in de geliefkoosde sport. Bij de kleuters ligt de focus nog vooral 

op spelenderwijs balgevoel en motoriek kweken, bij de  VISJES ligt de focus 

al meer op de eerste basistechnieken van volleybal. De trainingsuurtjes gaan 

door op zondag telkens van 11u00 tot 12.00. 

NIEUWJAARSRECEPTIE. 

Op zaterdag 23/01/2016 is iedereen van harte welkom op onze jaarlijkse 

nieuwjaarsreceptie bij Kevin en Vicky vanaf 19u30 (onmiddellijk na de wedstrijd 

van dames A tegen leider Ingelmunster). We hopen u van harte te mogen 

verwelkomen voor een natje en een droogje. 

STAGE. 

Zoals elk jaar organiseren we voor alle leden opnieuw een stage, deze keer in 

het weekend van 13-14 februari. Als apotheose van de stage leggen we een bus 

in om samen de CUP FINAL van de dames en de heren te gaan bewonderen in 

het sfeervolle Antwerpen. Iedereen kreeg reeds een apart schrijven in de 

mailbox gedropt.  

Inschrijven is nu noodzakelijk want de kaarten voor de CUP FINAL dienen 

besteld te worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIFFERENTIATIETRAININGEN. 

Eveneens op zondag worden door coördinator Luc Vermeersch een aantal jeugdspelers (soms met Dames A) uitgenodigd 

om deel te nemen aan thematrainingen. In overleg met de trainers wordt een selectie gemaakt om te werken rond een 

aantal specifieke thema’s ( receptie, blok, pass, … ). Het is de bedoeling de technieken bij een aantal spelers te 

verbeteren, te verfijnen, te vervolledigen enz.. We verwachten dat de spelers die worden uitgenodigd op de afspraak zijn. 

De groepen zullen variëren naargelang de behoeften van de verschillende trainers.  

SPREUK van de WEEK. 

Wat jammer dat mensen geen problemen kunnen ruilen. Iedereen weet namelijk hoe hij die van een ander moet 

oplossen. 

 

KALENDER 
 

U 13 Regionaal C 

           Zondag 17 januari ’16 om 09.00.u te 8340 Sijsele, Kloosterstraat 6. 

           Volley Team Damme - VT enjoy KOKSIJDE 
U15 Regionaal A 

           Zondag 17 januari ‘16 om 10.30.u te 8970 Poperinge, Ouderdomseweg 3.   

           Beaphar Poperinge - VT enjoy KOKSIJDE  
U17 Regionaal A 

           Zaterdag 16 januari ‘16 om 13.00.u te 8908 Vlamertinge, Poperingseweg. 

           Vlamo Vlamertinge -VT enjoy KOKSIJDE 

Beloften – 3de Provinciaal  

           Zaterdag 16 januari  ’16 om 18.30.u te 8340 Sijsele, Kloosterstraat 6. 

           Volley Team Damme - VT enjoy KOKSIJDE 
Dames A -  3de  Provinciaal  

          Zaterdag 16 januari  ’16 om 20.00.u te 8340 Sijsele, Kloosterstraat 6. 

           Volley Team Damme - VT enjoy KOKSIJDE 
 

NIEUWJAARS RECEPTIE 

           23-01-2016  

 

 

Namens het bestuur van VT enjoy KOKSIJDE, 

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

 

ONE TEAM 



 


