
 

 

 

         
        SPORTIEF. 
 

            De jeugdploegen kenden een behoorlijk speelweekend.  
            De regionale U13 konden de winst van vorige week niet overdoen maar speelden een behoorlijke partij (0-3).  
      De  Provinciale collega’s kenden weinig moeite en wonnen verdiend (0-3).  
            De U15 zet de sterke prestaties mooi verder en gingen nu ook met 1-3 winnen op het veld van Oostende.  
            De U17 kon aanklampen in 3 sets en er zat misschien wel meer in dan het 1-3 verlies.  
            De beloften speelden een sterke partij tegen Izegem en wonnen verdiend met 3-0. Echter was dit niet het                
            sein voor de dames 1 die behalve in het begin van de 2de set op geen enkel moment een vuist konden 
maken tegen het nochtans mindere Izegem.  
            De Dames 1 zitten in een dip en het team dient er nu als ploeg en individueel alles aan te doen om de   
            resultaten om te buigen. 
 

        KIPPENFESTIJN.  
 

            Wie zich alsnog wenst in te schrijven voor het kippenfestijn kan dit nog tot woensdagmiddag.  
            Opgelet, de plaatsen zijn bijna uitverkocht. Iedereen wordt verwacht vanaf 19u00. Er zijn geen trainingen die 
avond  voor één keertje rekenen we erop dat iedereen zijn of haar loopschoenen aantrekt om zelf de conditie te 
            onderhouden.  
O 

        VRIJ WEEKEND. 
 

            Door het geplande bekerweekend zijn er dit weekend geen wedstrijden.  
            Vanaf volgende week weer volle gas ...we naderen de examenperiode dus gebruik dit vrije weekend om  
            extra schoolwerk te verzetten zodat je tijdens de speelweekends absoluut kunt aanwezig zijn. 
            Planning is het begin van een succesvolle combinatie tussen school en vrije sporttijd.  
 

        SPREUK VAN DE WEEK. 
 
            Moeizame wegen leiden vaak naar mooie momenten.  

 
 
 

 
 
 

KALENDER. 
 

 
Vrijdag 25/11/’16 

 

Kippenfestijn in de Hazebeek – zie uitnodiging 
 
 
 

Zaterdag 03/12/2016 
 

Volleytour 
14u30 / VT Enjoy KOKSIJDE - Hermes Oostende 

 

U13 - Regionaal D 
14u30 / VT Enjoy KOKSIJDE – RUDDERVOORDE    

 

U13 - Provinciaal B 
17u00 / VT Enjoy KOKSIJDE – VC APOLLO KOEKELARE 

 

U15 - Provinciaal B 
BYE 

 

U17 - Provinciaal B 
14u30 /  VT Enjoy KOKSIJDE (+) – VC WIVO WINGENE (+) 

 

Beloften - Derde Provinciaal B 
17u00 / VT Enjoy KOKSIJDE – VKT TORHOUT 

 
Dames - Derde Provinciaal B 

18u30 / VT Enjoy KOKSIJDE – VKT TORHOUT 
 
 

 

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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