
 

 

Beste ENJOYERS,                                                           
 

SPORTIEF. 
 

Veel wedstrijden dit weekend en allen op verplaatsing .  
De allerjongsten van de volleytour konden in het immer sterke Oostende toch een set meepikken, en de regionale  
U 13 deden hen dat na , na een verdienstelijke wedstrijd, in St Joris. De eerste set werd gewonnen maar in de volgen-
de sets moesten ze toch hun meerdere erkennen in hun tegenstander.  
De U 15 stonden voor een dubbele confrontatie op zaterdag en zondag . Op zaterdag werd verloren op het veld van 
Koekelare maar op zondag werd revanche genomen op Oostkamp (1-3) .  
De U 17 moest de duimen leggen op het veld van Wingene .  
De beloften zetten de toon voor de dames en wonnen de partij met 1-2, na een opmerkelijke remonte in set 3 .  
Dames 1 verloor nipt set 1 in Hermes, maar zette dan met een propere prestatie de situatie recht en graaide de 3 pun-
ten mee uit Oostende ( winst 1 – 3 ). 
Er volgt nu een volleyballoos weekend zodat er 2 weken hard getraind kan worden om zich klaar te stomen voor de  
volgende wedstrijden. 
 

KIPPENFESTIJN. 
     

Zoals reeds eerder meegedeeld organiseert VT Enjoy Koksijde reeds voor de 12 de keer het Kippenfestijn .  
Een bijzonder sfeervolle avond in de Hazebeek. Alle leden genieten van de ledenkorting van 5 € per lid .  
Onnodig te vermelden dat ook de kleuters en visjes, met hun ouders meer dan welkom zijn om de club van dichterbij 
te leren kennen. Inschrijven Kan via mail : declercq.christophe@hls.be  
   

KLEUTER en VISPROJECT. 
 

Met trots verwelkomen we maar liefst een 40 tal kleuters en jonge visjes op zondagochtend (11u00) in de Hazebeek . 
Onder de deskundige leiding van Loes en Lora en Zsa en Lieselotte leren de allerjongsten de eerste kneepjes van het 
"volleybal vak "  
Een lust voor het oog om het enthousiasme bij dergelijke bende te bewonderen.  
 

WIST JE DATJES. 
 

... de club zijn huidige partners wil bedanken op een exclusieve avond met veel Bubbels en lekkers uit de zee op  
    dinsdagavond 8/11 als dank voor de jarenlange trouwe steun aan de club 
... je veel nuttige info kan terugvinden op de webstek www.vtkoksijde.be  
… je als speler een tegemoetkoming van uw mutualiteit kan bekomen als tussenkomst op het betaalde lidgeld ? 
    (document te verkrijgen bij uw ziekenfonds)  
  

 
 

 
 

 

SPREUK van de WEEK. 
 

Wacht niet op het perfecte moment maar pak het moment en maak het perfect.. 
 

KALENDER. 
 

Zaterdag 29/10/2016 
 

Volleytour 
14u30 / VT Enjoy KOKSIJDE – VT Diksmuide 

 

U13 - Regionaal D 
17u00 / VT Enjoy KOKSIJDE – Sarrako Kortemark A 

 

U15 - Provinciaal B 
14u30 / VT Enjoy KOKSIJDE – VT Brugge A 

 

U17 - Provinciaal B 
Bye 

 

Beloften - Derde Provinciaal B 
17u00 / VT Enjoy KOKSIJDE - VC Koekelare A 

 

Dames - Derde Provinciaal B 
18u30 / VT Enjoy KOKSIJDE – VC Koekelare A 

 
Zondag 30/10/’16 

 

U13 - Regionaal D 
14.u00 / VT Brugge A - VT Enjoy KOKSIJDE 

te 8310 Assebroek, Speelpleinlaan 1 
 

Vrijdag 25/11/’16 
 

Kippenfestijn in de Hazebeek – zie uitnodiging 

 
 
 

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 Oktober 2016 
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