
 

 
 
 
 

                                     NIEUWSBRIEF  
                 VT Enjoy KOKSIJDE 
                      08 november 2016 

 
SPORTIEF. 

Vorig weekend was er eentje met weinig volleyactiviteit. DE U13 (reg) moest naar het sterkere Loppem en 
gingen de boot in met 3-0.   De starters maken wel bijzonder snel vooruitgang in dit jaar waar leren voorop staat.  
De provinciale U17 kregen het eeuwig lastige Hermes Oostende voorgeschoteld en ze maakten er een 
spannende partij van , maar moesten in 4 sets wel de duimen leggen (3-1).  
De beloften speelden Loppem weg en wonnen verdiend en duidelijk maar dat was geen voorbode van wat zou 
volgen bij de dames 1. Set 1 werd nog gewonnen , nadat een grote voorsprong ei zo na uit handen werd 
gegeven maar het team zakte als een pudding in elkaar en wat in set 2 tot 4 op de mat werd gelegd was te 
weinig. Het is duidelijk dat het team in een ernstig vormprobleem zit en zo raak je in de hoeken waar de klappen 
vallen. Echter moet dit de motivatie zijn om voor nieuwjaar nog een aantal cruciale punten te halen in 
voornamelijk thuiswedstrijden om zo weer naar boven te kunnen kijken! We rekenen op elke speler om 200 % 
motivatie te tonen voor een wederopstanding om zo een leuk eindejaar te beleven. 
 

KIPPENFESTIJN  
Op vrijdag 25/11 gaat het jaarlijkse kippenfestijn door.  Iedereen is van harte welkom op deze jaarlijkse leuke 
avond in de Hazebeek.  Alle leden (ook de kleutertjes en het Visprojekt) genieten van € 5 korting per spelend lid.  
Inschrijven kan via mail : declercq.christophe@hls.be  
 

CHOCOLADE. 
De Sint is straks in het land en we wensen tijdig de chocolade bij hem te bestellen om zeker iedereen van de 
lekkerste chocolade te kunnen laten smullen!  
Het bijgaand  invulstrookje terugsturen naar Danny Bruneel en hij doet het nodige om via zijn rechtstreekse 
beveiligde telefoonlijn met de Sint en zijn Pieten de juiste bestellingen in Oostduinkerke te krijgen.  
 

KLEDIJ  
We merken dat sommige spelers niet altijd in de juiste outfit verschijnen bij wedstrijden . We wensen nogmaals 
de afspraken te benadrukken rond het dragen van het clubtextiel.  
De spelers komen toe in de volledige training (voor de categorieën die over een training beschikken) . Het 
opwarmen gebeurt in de witte sweater en in de blauwe opwarmingstruien (voor de categorieën die hierover 
beschikken)  
Dank hiermee rekening te houden uit respect voor de vele partners die de club steunen  

 

WIST JE DAT :  
.. je een deel van het inschrijvingsgeld kan terugkrijgen van uw mutualiteit ? Formulieren zijn te verkrijgen bij uw mutualiteit  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

          SPREUK VAN DE WEEK. 

We zien de dingen niet zoals ze zijn, we zien de dingen, zoals wij zijn. 
 

KALENDER. 
 

Zaterdag 12/11/2016 
 

Volleytour 
14u30 / VT Enjoy KOKSIJDE – Sarrako Kortemark 

 

U13 - Regionaal D 
14u30 / VT Enjoy KOKSIJDE – Volley Bredene (+) 

 

U13 - Provinciaal B 
17u00 / VT Enjoy KOKSIJDE – Alfa Solutions Tievolley Tielt 

 

U17 - Provinciaal B 
14u30 / VT Enjoy KOKSIJDE (+) – Bevo Beobank Roeselare B 

 

Beloften - Derde Provinciaal B 
17u00 / VT Enjoy KOKSIJDE – Volare Roeselare B 

 

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

 
Zondag 13/11/’16 

 

U15 – Provinciaal b 
10.u00 / Elckerlyc Zwevezele - VT Enjoy KOKSIJDE 

te 8750 Zwevezele, Kasteelstraat  
 

Vrijdag 25/11/’16 
 

Kippenfestijn in de Hazebeek – zie uitnodiging 

 
 

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

 
 

ONE TEAM – DREAM TEAM  

 
 

mailto:declercq.christophe@hls.be

