
 

 

 

        SPORTIEF. 
 

Een succesvol weekend voor VT Enjoy Koksijde.  
De volleytour en de U15 moesten niet aantreden.  
De jonge bende van de U13 Regionaal konden na winst vorige week opnieuw een mooie prestatie op de 
mat toveren en dwongen een tie - break af in Diksmuide (3-2).  
De collega’s van de Provinciale U13 deden hetzelfde op Wingene maar wonnen wel hun tie break (2-3). 
Tweemaal een mooi resultaat. De U17 verloren wel hun partij met 1-3 maar speelden een behoorlijke partij.  
Voor de dames en de beloften wachtte de zware verplaatsing naar het 5de geklasseerde Gullegem.  
De beloften zetten onmiddellijk de toon en wonnen verdien (1-2). Dit was het signaal voor de Dames om vol 
gas op dit elan verder te gaan . In een beklijvende wedstrijd werd mooi volleybal voorgeschoteld en meteen 
werden de inspanningen van de voorbije weken beloond en konden de jonge dames opnieuw aanknopen 
met een zeer verdiende 3 punter !  
Proficiat met de mooie  1-3 overwinning.  
 

duel.      KLEUTERVOLLEY.  
 

Op zondag 29 januari start opnieuw de nieuwe reeks van het kleutervolley en het VIS project.  
Kleutertjes en kinderen tot 7 jaar kunnen zich hiervoor teug inschrijven voor een 8 delige lessenreeks via 
mail bij peter Tanghe. (Peter.tanghe5@telenet.be) 
 

  NIEUWJAARSRECEPTIE. 
 
We heffen het glas op een nieuw voorspoedig 2017! 

   We hopen u allen te mogen verwelkomen op onze nieuwjaarsreceptie op zondag 29 januari om 11u in de 
   Hazebeek voor een hapje en een drankje    
   Ook ALLE ouders van onze kleutertjes , die dan hun eerste lesjes hebben, zijn meer dan welkom . Op deze      
   manier leren jullie ook de club en de werking beter kennen!  
 

 KROKUSSTAGE. 
 

   Op zaterdag 11 februari gaat opnieuw de krokusstage door. Inschrijven voor alle leden bij Peter Tanghe. 
   Aansluitend op zondag trekt de club naar Antwerpen om er de bekerfinales mee te maken!   
 Wist je dat ………… 

  
* ...bestuursleden elkaar soms overgieten met wijn en dan de assistentie moeten vragen van de assistent 
om zich te ontdoen van besmeurd  textiel ?  
* ...de trainer van dames 1 geprobeerd heeft om een ballonnetje op te laten na een overwinning maar toch 
op de arm der wet botste en bijgevolg nog net tijdig thuis raakte voor de pistoletjes ? 

 

 
 

SPREUK VAN DE WEEK. 
 

Tevredenheid ligt in de inspanning, niet in het bereiken, volledige inspanning is volledige overwinning. 

 
KALENDER. 

 

Zaterdag 21/01/2017 
 

Volleytour 
14u30 / VT Enjoy KOKSIJDE – Beaphar Poperinge 

 
 

U13 - Regionaal D 
17u00 / VT Enjoy KOKSIJDE B – Volley De Haan B    

 

U13 - Provinciaal B 
17u00 / VT Enjoy KOKSIJDE A - Volley Team Brugge A 

 

U15 - Provinciaal B 
13U30 / VT Enjoy KOKSIJDE – Volley Venus Oostkamp A 

 

U17 - Provinciaal B 
14u30 /  VT Enjoy KOKSIJDE (+) – Alfa Solutions Tievolley Tielt 

 

Beloften - Derde Provinciaal B 
17u00 / VT Enjoy KOKSIJDE – Divo Ingelmunster B 

 
Dames - Derde Provinciaal B 

18u30 / VT Enjoy KOKSIJDE – Divo Ingelmunster B 
 

 
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 
17 Januari 2017 
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