
 

 

Beste ENJOYERS,                                                           
 

SPORTIEF. 
 

De competitie werd door verschillende ploegen zaterdag op gang getrokken. De jongsten van de U  13 Re-
gionaal speelden voor het eerst een echte wedstrijd, en de nederlaag was dan ook niet onlogisch. Er zal 
snel bijgeleerd worden en het spel zal met de weken beter en beter worden. Nu reeds zag je dat er toch 
heel wat mogelijkheden zitten in deze jonge formatie! De vriendjes van de Provinciale miniemen , wonnen 
overtuigend met sterk volleybal en de provinciale kadetten deden dit ook nog eens over .  
Sterke prestaties van de verschillende jeugdploegen dus.  
De beloften speelden een behoorlijke partij maar moesten uiteindelijk met 2-1 de duimen leggen tegen het 
meer ervaren Gullegem.  
Het onvolledige damesteam, met maar liefst 3 afwezigen, begon goed aan de wedstrijd en hield gelijke tred 
in set 1 . Door het nipte verlies leek de veer gebroken en het team zakte volledig door het ijs in set  2 en 3 .  
Lichtpunt waren de jongeren die voor het eerst hun opwachting maakten in het Damesteam .  
Herpakken ,met maximale aanwezigheid in de komende 2 weken, op het veld van Ingelmunster is een must   
  

EVENTS. 
     

Op vrijdag 28/10 gaat opnieuw het jaarlijkse kippenfestijn door. Meer info volgt zeker nog maar hou nu 
reeds de datum vrij !  
  

WEBSHOP. 
 

Bij het begin van elk competitiejaar is er regelmatig behoefte aan bijkomende delen van de uitrusting .  
Neem een kijkje op www.vtkoksijde.be en klik door naar de webshop , daar staan regelmatig een aantal aanbiedingen 
die voor de spelers nuttig kunnen zijn.  
 

WIST JE DATJES. 
 

Nieuw in de nieuwsbrief zijn een aantal “ wist je datjes “ van in de club. Deze geven allusies op situaties, 
uitspraken of toestanden die in of rond de club zijn gebeurd. Voor sommigen zal er bij het lezen een belletje 
rinkelen en voor anderen niet uiteraard. Wie leuke “ wist je datjes “ heeft mag die steeds doorsturen aan de 
redactie. 

   
 

 
 

 
 

Wist je dat .....  
 
.......sommige bestuursleden nu niet meer in slaap vallen tijdens maar wel vóór de vergadering .....?  
.......er binnen het bestuur iemand werd aangesteld om de speciale verzoeken van de trainers te behartigen,  
zo dient er steeds voor 1 specifieke trainer gebeld te worden vóór de wedstrijd om te verzekeren dat de 
bewuste trainer niet in slaap is gevallen en zodoende tijdig aanwezig kan zijn ?  
 

SPREUK van de WEEK. 
 

Om je dromen waar te maken moet je wel eerst wakker worden. 
 

KALENDER. 
 

Zaterdag 01/10/’16 
 

U13 - Regionaal D 
13u30 / Volley De  Haan B - VT Enjoy KOKSIJDE, te 8420 De Haan, Nieuwe Steenweg 74 
 

U13 - Provinciaal B 
16u30 / VC Apollo Koekelare - VT Enjoy KOKSIJDE, te 8680 Koekelare, Belhuttestraat 40. 
 

U15 - Provinciaal B - Vrij 
 

U17 - Provinciaal B 
11u00 / Bevo Beobank Roeselare B - VT Enjoy KOKSIJDE, 8800 Roeselare, Izegemseaardeweg 30. 
 

Zondag 02/10/2016 
 

Volleytour 

9u00 / Sarrako Kortemark - VT Enjoy KOKSIJDE te 8610 Kortemark, Processiestraat 2A. 
Kleutervolley en Visproject - 11u00 tot 12u00 in de Hazebeek. 
 

Beloften - Derde Provinciaal B 
15u00 / Divo Ingelmunster B - VT Enjoy KOKSIJDE, 8770 Ingelmunster, Bollewerpstraat 29 A. 
 

Dames - Derde Provinciaal B 
16u30 / Divo Ingelmunster B - VT Enjoy KOKSIJDE, 8770 Ingelmunster, Bollewerpstraat 29 A. 
 

Vrijdag 28/10/’16 - Kippenfestijn. 
 
 

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

 
ONE TEAM – DREAM TEAM  
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