
 

 

Beste ENJOYERS,                                                           
 

SPORTIEF. 
 

Het werd geen succesvol sportief weekend voor onze teams in de verschillende competities. Onze Kadet-
ten (U 15) waren bye dit weekend. De volleytour deed het bijzonder goed in Kortemark en won 4 van de 8 
gespeelde setjes. Zowel de Provinciale (3 – 1) als de regionale U13 (3 - 0) gingen de boot in op verplaat-
sing en de U17 deed hen na in Roeselare (3 - 1) .  
De beloften konden de tie break winnen in Ingelmunster maar de dames 1 kwamen in een zwakke partij 
nooit in de wedstrijd door eigen individuele fouten en gaven 3 punten weg . Het is voor de Dames 1 hoog 
tijd om verandering aan de dag te leggen en de vorm en mentaliteit van vorig seizoen op te pikken .  
   

KIPPENFESTIJN. 
     

Op vrijdag 28/10 gaat opnieuw het jaarlijkse kippenfestijn door in eetcafé Hazebeek. Er volgt nog een apar-
te uitnodiging maar uw plaatsje reserveren kan nu al via mail declercq.christophe@hls.be  Schrijf u tijdig in, 
met gans de familie, want de plaatsjes zijn beperkt.  
   

FOTOSHOOT. 
 

Zaterdag aanstaande  worden alle spelers 30 minuten VROEGER verwacht voor de Fotoshoot van alle ploegen !  
We vragen aan de trainers om nogmaals de spelers te verwachten zodat de nodige tijd kan genomen worden om voor 
de wedstrijd een foto te kunnen nemen van elk team en elke speler individueel!  
Dank bij voorbaat om tijdig aanwezig te zijn.  
 

WIST JE DATJES. 
 

… het kleuter Bal  Bal en Visproject zondag uit de startblokken is geschoten met meer dan 30 aanwezige 
jonge kinderen  
… de president voor het eerst sinds lang een wedstrijd van de dames 1 moest missen wegens een scou-
tingsopdracht in New York en de bijhorende Jet Lag  
… je op de site ook via de webshop volleymateriaal kan aankopen  
 

   
 

 
 

 
 

 

SPREUK van de WEEK. 
 

Met beide voeten op de grond, kom  je geen stap vooruit. 
 

KALENDER. 
 

Zaterdag 08/10/’16 
 

Volleytour 

14u30 / VT Enjoy KOKSIJDE -  VC Apollo Koekelare A. 
 

U13 - Regionaal D 
17u00 / VT Enjoy KOKSIJDE – Slovo Volley Brugge A ( + ) 
 

U13 - Provinciaal B 
17u00 / VT Enjoy KOKSIJDE - Bevo Beobank Roeselare A 
 

U15 - Provinciaal B 
14u30 / VT Enjoy KOKSIJDE - Bevo Beobank Roeselare B 
 

U17 - Provinciaal B 
14u30 / VT Enjoy KOKSIJDE (+ ) – Alfa Solutions Tievolley Tielt  
 
Kleutervolley en Visproject - 11u00 tot 12u00 in de Hazebeek. 
 

Beloften - Derde Provinciaal B 
17u00 / VT Enjoy KOKSIJDE – Volleybalteam Lendelede C 
 

Dames - Derde Provinciaal B 
18u30 / VT Enjoy KOKSIJDE – Volleybalteam Lendelede C 
 
Zondag 09/10/’16 
 

11u00 / Bal Bal en Visproject in de sporthal Hazebeek 
 

Vrijdag 28/10/’16 - Kippenfestijn. 
 
 

Namens het bestuur van VT  Enjoy KOKSIJDE, Christophe, Danny, Damian, Peter, Alain, Sven, Dieter, 
Freddy, Fernand en Patrick.  

 
ONE TEAM – DREAM TEAM  
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