
 

 

   

         
 
 
        SPORTIEF. 

 

Het werd een bijzonder succesvol weekend voor de ploegen die het veld op moesten. Niemand moest pun-
tenloos de kleedkamer in en dat is opmerkelijk. Proficiat aan alle teams.  
De U13 won thuis tegen Wingene met een mooie 3-1. De kadetten veegden bij momenten de vloer aan met 
een kansloos Hermes Oostende (droge 3-0). De U17 maakten het bijzonder spannend en wisselden goeie 
met mindere momenten af en verloren uiteindelijk in de Tie Break (2-3) De beloften startten slecht maar 
konden in de 2 de en 3de set het laken naar zich toetrekken op het veld van Torhout (1-2)  
Wat zich voor de dames 1 aankondigde als een spannende maar vooral bijzonder belangrijke wedstrijd op 
Torhout werd ook opnieuw waarheid. In een thriller van formaat moesten de youngsters nog de eerste set 
prijs geven. Het gaspedaal werd in set 2 plots ingeduwd en de bordjes hingen gelijk. In set 3 keerden de 
dames een verloren situatie (22-17) alsnog om en wonnen uiteindelijk nog. In set 4 was het bibberen tot het 
eind voor de talrijk meegereisde supporters maar uiteindelijk kon Enjoy het netjes afmaken met een 29-31 
eindstand. Met deze 1-3 overwinning pakken de dames een mooie driepunter die zullen meetellen in de 
eindafrekening. Proficiat en hopelijk doen we verder op het elan van de voorbije weken.  
  

duel.      DOMINIQUE BAEYENS. 
 
Onze voormalige bondscoach en sportief adviseur bij de club zal ook volgend seizoen van de partij zijn in 
de club. In de werking zal Dominique nog meer focus proberen te leggen in de opleiding en doorstroming 
van jongeren. We danken Dominique in ieder geval voor de geleverde inspanningen uit het verleden en zijn 
ervan overtuigd dat zijn aanwezigheid een blijvende meerwaarde betekent voor gans de club.  
 

SPAGHETTI. 
 

Alle trainers en spelers worden op 08 april getrakteerd door Partner Duralu (Fam. Geldhof) uit Menen op 
spaghetti. Tijdens dit speelweekend worden alle teams uitgenodigd om aan te schuiven om hun buikje rond 
te smullen na de wedstrijden. Concrete praktische afspraken worden nog met de trainers gemaakt.  
 

  
 

    
       
     

                                                          

   

SPREUK VAN DE WEEK. 
 

Wijze mensen proberen iemands gedrag te begrijpen in plaats van het te veroordelen. 
 

KALENDER. 
 

Zaterdag 11/03/2017 
 

Volleytour 
Bye 

 

U13 - Provinciaal B 
Bye 

 

U15 - Provinciaal B 
11u00 /  VC Apollo Koekelare - VT Enjoy KOKSIJDE A 

Gemeentelijke Sporthal – Belhuttestraat 40 – 8690 Koekelare 
 

U17 - Provinciaal B 
13u15 / Alfa Solutions Tievolley Tielt - VT Enjoy KOKSIJDE A  

Stedelijk Sporthal – Sportlaan 1 – 8700 Tielt 
 

Beloften - Derde Provinciaal B 
18u30 / Volare Roeselare B – VT Enjoy KOKSIJDE A  

Sporthal Schiervelde – Diksmuidesteenweg 396 – 8800 Roeselare 
 

Dames - Derde Provinciaal B 
20u00 / Volare Roeselare B – VT Enjoy KOKSIJDE A  

Sporthal Schiervelde – Diksmuidesteenweg 396 – 8800 Roeselare 
 

Zondag 12/03/2017 
 

U13 - Regionaal D 
11u00 / Volley Bredene (+) – VT Enjoy KOKSIJDE A  

Spuikomlaan 21 – 8450 Bredene 
 
 
 

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

 
 

ONE TEAM – DREAM TEAM  

 
 

NIEUWSBRIEF  
VT enjoy KOKSIJDE 
08 Maart 2017 


