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NIEUWSBRIEF    VT enjoy  KOKSIJDE 
30 November 2015 

 
Prijkt uw ontwerp straks op alle communicatie van de club? Meer 

info op www.vtkoksijde.be 

                                           Bronzen label

 
SPREUK VAN DE WEEK 

Mensen die gelukkig zijn, verlangen naar nog meer geluk. Het is hun ongeluk. 
 

KALENDER 

U 13 Regionaal C 

Zaterdag 12 december ’15 om 14.00.u te 8690 Oostduinkerke, Sporthal Hazebeek – Hazebeekstraat 11 

         VT enjoy KOKSIJDE – Volley De Haan B 

 

U15 Regionaal A 

           Zaterdag 5 december ’15 om 16.00.u te 8900 Ieper, Stedelijke Sporthalle – Leopold III laan  

         VBC Katjes Ieper B (+) - VT enjoy KOKSIJDE 

            

           U17 Regionaal A
De jeugdploegen konden dit week – end allemaal aanknopen met winst. De miniemen en 

kadetten gingen verder op het élan door van de voorbije weken. Opvallend  was de eerste winst 

van onze scholieren. Loon naar werk en een bewijs dat volharden ooit beloond wordt, metten 

een opsteker voor trainer en spelers. De beloften hadden het moeilijk tegen een sterk Zedelgem 

en dat was meteen de voorbode van een spannende partij van Dames 1. Op cruciale momenten 

waren onze jonge dames net iets minder en gingen de boot in met 3 – 1. Een punt was zeker 

verdiend geweest. Er wacht nu een loodzwaar programma tot aan de kersbreak en we hopen 

nog iets te kunne sprokkelen in de volgende wedstrijden. 
 

WEDSTRIJD LOGO 

De kogel is door het net. De deadline werd bereikt en na de afzondering van onze drie wijzen 

zal de winnaar van deze wedstrijd kenbaar gemaakt worden. 
 

BELONING VOOR GOEDE JEUGDWERKING 

Voor het eerst in de geschiedenis van de club kregen we van de Vlaamse Volleybal Bond een 

bronzen label voor onze jeugdwerking. Proficiat aan alle trainers en coördinatoren die elke 

dag opnieuw de uitgestippelde visie toepassen tijdens de trainingen. Deze erkenning is een 

beloning voor de investeringen inzake jeugdopleiding die de club nu reeds een paar jaar doet. 

Verder doen op de ingeslagen weg is de boodschap. 

 

NIEUWJAARSRECEPTIE 

Op zaterdag 23-01-2016 wordt iedereen uitgenodigd voor de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. We 

heffen het glas op een gezond en succesvol 2016. We hopen alle partner, ouders, supporters en 

sympathisanten te mogen verwelkomen op deze sfeervolle drink. Alle ploegen spelen dan 

opnieuw thuis, dus ambiance is verzekerd. 

Zaterdag 12 december ’15 om 16.00.u te 8690 Oostduinkerke, Sporthal Hazebeek – Hazebeekstraat 11 

         VT enjoy KOKSIJDE – Kavo Sint - Eloois Winkel A 

 

Beloften Dames I 3de Provinciaal 

         Zaterdag 5 december ’15 om 19.00.u te 8810 Lichtervelde, Gemeentelijke Sporthal – Zandstraat 15 

         VT Lichtervelde - VT enjoy KOKSIJDE 

 

Dames I 3de Provinciaal 

         Zaterdag 5 december ’15 om 20.30.u te 8810 Lichtervelde, Gemeentelijke Sporthal – Zandstraat 15 

         VT Lichtervelde - VT enjoy KOKSIJDE 

 

 
 

 

Namens het bestuur van VT enjoy KOKSIJDE, 

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

 

ONE TEAM 
 

 

http://www.vtkoksijde.be/

