
 

 

 

        SPORTIEF. 
 

Het werd een mooi sportief weekend, weliswaar met een beperkt aantal wedstrijden.  
De beide ploegen van U13 kwamen in actie maar konden niet aanknopen met winst en gingen beiden de 
boot in met 3-1 maar de progressie was weerom duidelijk aanwezig en het werd 2 maal een nipte neder-
laag.  
De beloften waren heer en meester op het veld van Kortemark en wonnen verdiend met een droge 0-3.  
In een wedstrijd waar het "van moeten" was voor Dames 1 zagen we een enorm gedreven Koksijde dat de 
ganse wedstrijd in mentaliteit overheerste. De dames wonnen dan ook dik verdiend met 1-3.  
Zo zie je maar dat de "Grinta" in de sport het verschil kan maken. We hopen met zijn allen dat deze lijn 
wordt doorgetrokken.  
 

duel.      BIJKOMEND SPORTNIEUWS.  

 

Met trots kunnen we aankondigen dat Julie Bortier deel uitmaakt in de West-Vlaamse IPJOT selectie. Ze 
behoort daarmee tot een beperkt kransje van 12 speelsters van haar lichting die in januari in Overpelt onze 
provincie vertegenwoordigen. Proficiat aan iedereen die heeft deelgenomen aan haar ontwikkeling maar 
vooral een dikke duim voor Julie zelf. Namens de club wensen we haar veel succes in de Selectie.  
 

        VRIENDJESWEEK U13 en VOLLEYTOUR. 
 

Alle spelers van de regionale U 13 en van de volleytour mogen op 24 en 27 januari 2 vriendjes meebrengen 
om deel te nemen aan de trainingen van hun team. Alle spelers die één of twee vriendjes meebrengen krij-
gen een fijne attentie na de training. Zodoende krijgen kinderen van buiten de club de kans om kennis te 
maken met onze sport en met de club. We danken nu reeds de trainers voor hun medewerking.  
 

        VTK ON ICE. 
 

Op 28 december as nodigen we alle spelers en trainers uit om GRATIS te komen schaatsen op de ijspiste 
van Koksijde. Op kosten van de club mogen alle spelers de schaatsen aantrekken en zich uitleven op het 
ijs. Na de schaatsbeurt wordt iedereen nog getrakteerd op een warme choco (of een koud glas water..:) ). 
Ouders die niet toe zijn aan pirouettes op het ijs verzamelen naar goede traditie aan één van de standjes 
om ook een warme choco te nuttigen..  
Afspraak op 28/12 om 19u00 aan de schaatspiste !  
 

        NIEUWJAARSRECEPTIE. 
 

De jaarlijkse nieuwjaarsreceptie wordt in een ander kleedje gestoken. In tegenstelling tot eerdere berichten 
wensen we elkaar alle geluk toe bij een hapje en een drankje op zondag 29 januari om 11u00.  
Noteer deze datum in ieder geval in uw drukke agenda. 
29 januari is tevens de start van de nieuwe sessies Kleuter bal bal en VIS projekt ! Ook alle ouders van de 
kleuters en de visjes zijn uiteraard welkom op de receptie !  
 

 
 
 

 
 
 

WIST JE DATJES. 
 

...... er opnieuw een Krokusstage wordt georganiseerd op 11 en 12 februari?  

...... we tijdens de Krokusstage vermoedelijk opnieuw de trip naar Antwerpen zullen maken om de bekerfinales te be- 
       kijken    
...... er een volleybalweek, met medewerking van VT Enjoy Koksijde , wordt georganiseerd in februari in De Sport  
       planeet in Veurne ?  
 

SPREUK VAN DE WEEK. 
 

Er is geen lift naar succes, je zult de trap moeten nemen. 

 
KALENDER. 

 

Zaterdag 17/12/2016 
 

Volleytour 
10u45 / Volley Team Diksmuide - VT Enjoy KOKSIJDE 

Sporthal De Pluimen – Pluimstraat 18 8600 Diksmuide 
 

U13 - Regionaal D 
17u00 / VT Enjoy KOKSIJDE – Gidas Gits ( + )    

 

U13 - Provinciaal B 
BYE 

 

U15 - Provinciaal B 
BYE 

 

U17 - Provinciaal B 
14u30 /  VT Enjoy KOKSIJDE (+) – Hermes Oostende 

 

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

 
Dames - Derde Provinciaal B 

18u30 / VT Enjoy KOKSIJDE – Volley Team Brugge C 

 
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 
14 December 2016 


