
 

 

SPORTIEF. 
 

Het werd een bijzonder interessant weekend. De allérkleinsten verloren zeer verdienstelijk tegen Bevo (3-
5). U13 won dan opnieuw zeer vlot met 3-0 thuis tegen Langemark dat duidelijk een maat te klein was 
terwijl onze provinciale U17 de lastige klus op Bevo niet kon klaren (3-0 verlies). De beloften speelden een 
goeie partij maar moesten wel de duimen leggen tegen Ruiselede. Dames 1 stonden voor een op papier 
onmogelijke opgave tegen titelkandidaat Ruiselede. De dames maakten er een bijzonder mooie partij van 
en tegelijk een propagandamatch voor het Koksijdese jeugdproject. Uiteindelijk gingen de dames met 1-3 
de boot in maar ze kunnen terugkijken op een goeie wedstrijd. De vlotte integratie van een aantal 
youngsters was opmerkelijk en hoopgevend voor wat nog komen moet. Zondag wacht Kortemark … als het 

team de prestatie van vorig weekend kan herhalen za er gewonnen worden. 
 

EXAMENPERIODE. 
 

De komende dagen zijn klassiek een moeilijke periode voor spelers en ouders. Er is een aangepast 
trainingsprogramma voor alle categorieën. We rekenen er echter op dat iedereen de wedstrijden maximaal 
kan bijwonen om zodoende het team niet in moeilijkheden te brengen. Een evenwicht tussen studie en 
sport is zaligmakend in alle richtingen. We wensen alle spelers goeie examens toe, en vergeet uw 
ontspanning niet. 
 

Dinsdag 12-12-2017 - trainen de Dames en Scholieren samen op T1, 
Dinsdag 12-12-2017 - geen training voor de U15 Kadetten. Overig training schema zoals voorzien. 
Donderdag 14-12 en Vrijdag 15-12 - Training schema zoals voorzien. 
Maandag 18-12, Dinsdag 19-12, Donderdag 21-12 en Vrijdag 22-12 - Training schema zoals voorzien. 
Zaterdag 23-12 - Inhaal wedstrijd U15 te Staden. 
Maandag 25-12 en Dinsdag 26-12 - Geen Trainingen 
Donderdag 28-12 en Vrijdag 29-12 - Training schema zoals voorzien. 
Maandag 01-01-2018, Dinsdag 02-01-2018, Donderdag 04-01-2018, en Vrijdag 05-01-2018 – Geen 
Trainingen. 
Vrijdag 05-01-2018 op 19u30 Oefenwedstrijd Dames 1 tegen Ukkel, Sportzaal Will Tura, te Veurne. 
 

Vanaf maandag 08-01-2018 alle trainingen terug zoals voorzien in het draaiboek. 
  

Het jaarlijkse schaats event gaat eveneens door tijdens de kerstperiode. (info via nieuwsbrief). 

 
 

 
 
 

SPEUK VAN DE WEEK. 
 

De natuur heeft ons een tong en twee oren gegeven, zodat we twee keer zoveel zouden luisteren 
als we praten. 

 
KALENDER 

 

Zondag 17 – 12 - 2017 
 

DAMES A – Derde provinciaal B 
 Sarrako Kortemark - VT enjoy KOKSIJDE 

10u30 
  

BELOFTEN - Derde provinciaal B 
Sarrako Kortemark - VT enjoy KOKSIJDE 

9u00 
 

Zaterdag 16 – 12 – 2017 
 

U17 – Provinciaal B 
VT enjoy KOKSIJDE (+) – Ruvo Ruddervoorde 

14u30 
 

U15 – Regionaal F 
Volley De Haan - VT enjoy KOKSIJDE  

13u30 
 

U13 – Regionaal F 
Sarrako Kortemark - VT enjoy KOKSIJDE 

09u00 
 

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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