
 

 
 
 
 

                                     NIEUWSBRIEF  
                 VT Enjoy KOKSIJDE 
                      14 november 2016 

 
SPORTIEF. 

Er werd deze week een behoorlijk programma afgewerkt met een aantal opmerkelijke resultaten. 
De volleytour pakte 3 setjes maar ging de boot in met 3-5. 
De U13 regionaal wisten de eerste partij te winnen met een droge 3-0. Proficiat aan deze groep die vooruitgang boekt. 
De Provinciale collega van de U13 volgden het goeie voorbeeld en wonnen verdiend met 3-0 tegen Tielt dat enkel in set 2 
echt stevig kwam opzetten. 
De U15 had een zondagstrip op het menu staan naar Zwevezele en won in een korte partij met 3-0..in de laatste set kon 
Zwevezele enkel 4 puntjes scoren...  
De U17 verloor dan weer thuis met 1-3 maar het kon ook anders geweest daar de man op de stoel vooral in set 2 een 
aantal eigenaardige beslissingen nam. 
De beloften wonnen verdiend in een geanimeerde partij met 2-1 . 
Dames 1 zag het doemscenario van vorige week alweer opduiken bij een 0-2 achterstand maar kon via een mooie remonte 
de bordjes alsnog gelijk hangen en een tie break besliste dan toch in het voordeel van het 4de geklasseerde Roeselare , 2-
3 dus maar een absoluut mooi punt erbij ! Volgende week tegen Izegem gaan we voor de volle 3 punten.  
 

PARTNERAVOND. 
Vorige dinsdag werden alle partners van de club uitgenodigd op veel lekkers als dank voor de jarenlange trouwe steun aan 
het jeugdproject ! Het werd een gezellige avond met veel volk waar de stand van zaken van het jeugdproject werd 
toegelicht  aan alle aanwezigen!  
Via deze weg wensen we iedereen, ook de partners die er deze keer niet bij konden zijn, van harte te bedanken voor de 
steun.  

 
KIPPENFESTIJN.  
OP 25/11 gaat het jaarlijkse kippenfestijn door.  Iedereen ontving reeds een uitnodiging. Via deze weg ook een oproep aan 
de ouders van onze nieuwkomertjes bij de kleuters en het VIS - project om ook aanwezig te zijn.  
Ook de allerjongsten maken integraal deel uit van onze club en iedereen is van harte welkom.  
Inschrijven kan via mail : declercq.christophe@hls.be  
Voor alle leden is er een ledenkorting van 5 €voorzien.  
 

CHOCOLADE. 
Hij Komt , hij Komt ...vergeet uw chocolade niet te bestellen. De Sint kan op deze manier alles in het werk stellen samen 
met Partner Espero uit Oostduinkerke, om alles tijdig bij de kindjes te krijgen.  
De bestelbon kan doorgestuurd worden naar Danny Bruneel (danny.bruneel@hotmail.be)  
 
 
 

    
 

 
 
 

 
 
 
 
 

          SPREUK VAN DE WEEK. 

Lachen werkt aanstekelijk, veroorzaak eens een epidemie.    
 

KALENDER. 
 

Zaterdag 19/11/2016 
 

Volleytour 
09u00 / VC APOLLO KOEKELARE A - VT Enjoy KOKSIJDE 

Belhuttestraat 40 – 8660 Koekelare 
 

U13 - Regionaal D 
14u30 / VT Enjoy KOKSIJDE – VC PACKO ZEDELGEM  

 

U13 - Provinciaal B 
09u00 / Bevo Beobank Roeselare B - VT Enjoy KOKSIJDE 

Izegemseaardeweg 30 – 880 Roeselare 
 

U15 - Provinciaal B 
09u00 / Hermes Oostende - VT Enjoy KOKSIJDE 

Sportlaan 1 – 8660 Oostende – Mr V Arena 
 

U17 - Provinciaal B 
13u15 /  Alfa Solutions Tievolley Tielt - VT Enjoy KOKSIJDE (+) 

Sportlaan 1 – 8700 Tielt 
 

Beloften - Derde Provinciaal B 
17u00 / VT Enjoy KOKSIJDE – Izegems Volley Team 

 
Dames - Derde Provinciaal B 

18u30 / VT Enjoy KOKSIJDE – Izegems Volley Team 
 

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  
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