
 

 

 

        SPORTIEF. 
 

Enkel de kadetten genieten reeds een tijdje van de winterstop.  
De volleytourtjes mochten als eerste de mat op in Diksmuide maar konden geen setje meepikken uit de 
Pluimen.  
De Reg U13 wonnen hun wedstrijd op overtuigende wijze met 3-0. De progressie van de laatste weken 
werd daarmee bevestigd.  
De U 17 pakten hun eerste driepunter , met een toonbeeld van mentaliteit, tegen Hermes Oostende (3-1). 
De beloften moesten de duimen leggen tegen VT Brugge (1-2) en de dames maakten er een spannend 
kijkstuk van tegen een sterke tegenstander.  
De eerste 2 sets werden met het kleinste verschil van 2 puntjes verloren (23/25 en 24/26) . Set 3 werd nog 
spannender en de dames konden het laken naar zich toe trekken (27/25) . In set 3 toonde Brugge waarom 
ze op een derde plaats gerangschikt staan. VTK verloor zo alsnog maar mag terugblikken op een behoorlij-
ke partij tegen een sterkere tegenstander, vermoedelijk toch één van de betere ploegen uit de reeks.  
 

duel.      VTK ON ICE. 
 

Vergeet het niet. Volgende week , op 28/12 zijn alle spelers van harte welkom om gratis te schaatsen op de 
ijspiste van Koksijde (Casinoplein) . Na het schaatsen wordt iedereen nog getrakteerd op een warme choco.  
De ouders kunnen ondertussen genieten van de sfeer en veel lekkers bij de verschillende standjes !  
Afspraak om 19u00 bij de piste !  
 

        KERSTWENSEN. 
 

Het bestuur van VT ENJOY Koksijde wenst alle spelers, trainers, ouders, familieleden, supporters en al 
onze partners een warm en gezellig kerstfeest toe. Geniet van deze volleyballuwe periode om samen met 
het gezin en/of al uw dierbaren op een vredevolle manier kerst te vieren. 

  
Zalige kerst voor elk van u. 

 
 

 
 

 
 
 

 

SPREUK VAN DE WEEK. 

De boodschap van kerstmis is dat de zichtbare materiële wereld verbonden is met de onzichtbare geestelijke wereld. 

KALENDER. 
 

Zaterdag 07/01/2017 
U13 - Regionaal D 

15u30 / Slovo Brugge A (+) - VT Enjoy KOKSIJDE 
Hof ter Straeten 2 te 8490 Varsenare 

 

Zaterdag 14/01/2017 
 

Volleytour 
- 

U13 - Regionaal D 
14u00 / Volley Team Diksmuide - VT Enjoy KOKSIJDE   

Pluimstraat 18 te 8600 Diksmuide  
 

U13 – Provinciaal B 
13u30 / Vc Wivo Wingene - VT Enjoy KOKSIJDE   

Beernemstraat 23 te 8750 Wingene 
 

U15 - Provinciaal B 
- 

U17 - Provinciaal B 
11u00 / Bevo Beobank ROESELARE B - VT Enjoy KOKSIJDE (+)  

Izegemseaardeweg 30 te 8800 Roeselare 
 

Beloften - Derde Provinciaal B 
15u00 / VT Gullegem B - VT Enjoy KOKSIJDE 

Peperstraat 2 te 8560 Gullegem 
 

Dames - Derde Provinciaal B 
16u30 / VT Gullegem - VT Enjoy KOKSIJDE  

Peperstraat 2 te 8560 Gullegem 
 

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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