
 

 

Beste ENJOYERS,                                                           
 
SPORTIEF. 
 

VT Enjoy KOKSIJDE is trots om de in samenwerking met Errea de nieuwe webshop te kunnen voorstellen. 
Via de site (www.vtkoksijde.be) kunt u inloggen op de webshop . Door het gestructureerde partnership met 
“Jes Sport” en “Errea” kunnen alle leden op een eenvoudige manier “Errea” volley artikelen aankopen 
aan voordeeltarieven. Het is de bedoeling op termijn de webshop verder uit te breiden.  
Ga alvast een kijkje nemen.  
 

STAGE. 
 

Volgend weekend wordt de laatste rechte lijn ingezet naar de start van het nieuwe seizoen met onze jaar-
lijkse zomerstage. 1 op 3 leden nemen deel aan de stage wat de stage opnieuw succesvol maakt! Dank 
aan de organisatoren voor het geleverde werk ter voorbereiding !  
 

STERRENCLUB. 
     

Na het bronzen label ontvingen we de voorbije dagen het heugelijke nieuws dat VT Enjoy Koksijde nu ook een 1-
sterrenclub is geworden, wat meteen een bijzondere erkenning is voor het werk van iedereen die bij de jeugdwerking 
betrokken is ! Dank aan allen en laat dit een motivatie zijn om nog verder te gaan in de ontplooiing van alle spelers!  
 

TRAINERS. 
 

We zijn nog steeds op zoek naar gedreven jeugdtrainers om de groei van de club te kunnen opvangen! Wie 
zich geroepen voelt om, ook gedeeltelijk, te helpen in de jeugdwerking vragen we contact op te nemen met 
Peter Tanghe.  
 

SPREUK van de WEEK. 
 

De slak bereikte de ark door volharding. 
 

KALENDER. 
 

STAGE 
Vrijdag 26/08/’16     
                  
U13   R 
Hazebeek / 18u30 – 20u00 
U13 PR 
Hazebeek / 18u30 – 20u00 
Scholieren 
Hazebeek / 18u30 – 20u00 
Dames 
Hazebeek / 18u30 – 20u00 
 

Zaterdag 27/08/’16 
 

U13   R 
Hazebeek / 10u00 – 12u00 / 13u30 – 18u00 
U13 PR 
Hazebeek / 10u00 – 12u00 / 13u30 – 18u00 
Kadetten 
Hazebeek / 10u00 – 12u00 / 13u30 – 18u00 
Scholieren 
Hazebeek / 10u00 – 12u00 / 13u30 – 18u00 
Dames 
Hazebeek / 10u00 – 12u00 / 13u30 – 18u00 
 

Zondag 29/08/’16 
 

Kadetten 
Hazebeek / 10u00 – 11u30 / 14u00 Tornooi Moorsele 
Scholieren 
Hazebeek / 10u00 – 12u00 / 13u30 – 15u30 
Dames 
Hazebeek / 10u00 – 11u30 / 14u00 Tornooi Marke 
 

Zaterdag 03/09/’16 
 

Hazebeek / 18u30 / VT Enjoy KOKSIJDE – Langemark * 1/32 finale. 
 

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 
22 September 2016 

http://www.vtkoksijde.be/

