
 
 

SPORTIEF. 
 

Het vorig speelweekend was veel positiever dan de globaliteit van de week ervoor. In de 
jeugdreeksen werd zowel bij de U13 en U15 opnieuw een winstpartij genoteerd. De meisjes van 
de U15 zijn aan een bijzonder parcours bezig. Er werd niet goed begonnen tegen Hermes 
Oostende maar een scheven situatie werd alsnog rechtgezet. De U13 had dan weer weinig moeite 
met de buren van Diksmuide en noteerden een droge 3-0. De volleytourtjes wisten dan weer 3 
setjes te pakken tegen De Haan. De jonge beloften zetten bij momenten mooi volleywerk neer 
maar moesten de duimen leggen tegen Ruddervoorde. Dames 1 moest tonen dat de wedstijden 
tegen Kortemark en VT Brugge uitschuivers waren en moesten vooral Grinta aan de dag leggen. 
De wedstrijd werd verloren maar Ruddervoorde had het in set 1 (20 – 25) en set 2 (24-26) 
bijzonder moeilijk met een enthousiast jong Koksijdes team. Een dikke pluim voor alle spelers die 
toonden dat er stilaan terug PIT in het team komt. Voor sfeer en gezelligheid een welverdiende 9. 
Zaterdag moeten de dames naar de fiere leider Roeselare die enkel hun openingswedstrijd 
verloren en voor de rest een foutloos parcours spelen. Een quasi onmogelijke opdracht, maar je 
weet maar nooit. Verder GRINTA en goesting tonen en de resultaten volgen in februari en maart. 
 

KLEUTERVOLLEY en START 2 VOLLEY. 
 

Zondag aanstaande starten de nieuwe reeksjes voor onze allerjongsten. Van 11 tot 12 kunnen ze 
zich opnieuw uitleven op het sportterrein onder de deskundige begeleiding van onder juffrouw 
Amber. Wie nog niet is ingeschreven kan dit alvast doen via mail naar Peter Tanghe 
(peter.tanghe5@telenet.be). 
 

NIEUWJAARSRECEPTIE. 
 

Zondag aanstaande vanaf 11u15 wordt u vriendelijk uitgenodigd om het glas te komen heffen op 
een sportief en gezond 2018. Plaats van afspraak de Cafetaria van de sporthal Hazebeek. We 
heten tegelijkertijd ook Michel, Valerie en Dirk welkom als nieuwe uitbaters van de cafetaria. We 
wensen hen bij deze dan ook alle succes toe in hun nieuwe uitdaging. 
 

SPREUK. 
 

Wie te veel praat en alles uitpluist zal nooit rust kennen. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

NIEUWSBRIEF  15 
VT   ENJOY    KOKSIJDE 

Januari   2018 

KALENDER 
 

Zaterdag 27 – 01 - 2018 
 

DAMES A – Derde provinciaal B 
Volare Roeselare - VT enjoy KOKSIJDE 

 Diksmuidesesteenweg 396 – 8800 Roeselare 
20u00 

 

BELOFTEN - Derde provinciaal B 
Volare Roeselare - VT enjoy KOKSIJDE 

Diksmuidesesteenweg 396 – 8800 Roeselare 
18u30u 

 

U15 – Regionaal F 
Volley Oudenburg – Gistel - VT enjoy KOKSIJDE 

Bekerstraat 6 – 8460 Oudenburg  
15u00 

 

VOLLEY TOER 2.0. EERSTE KLASSE REEKS 6 
VT enjoy KOKSIJDE A – Volley Team Diksmuide 

14u30 
VT enjoy KOKSIJDE B – Volley Team Diksmuide 

17u00 
 

Zondag 28 – 01 – 2018 
 

U17 – Provinciaal B 
Vzw Volley Venus Oostkamp - VT enjoy KOKSIJDE   

A. Rodenbachstraat 40 – 42 8020 Oostkamp 

13u30 
 

U13 – Regionaal F 
Hermes Volley Oostende - VT enjoy KOKSIJDE (+) 

Sportparklaan 1 - Oostende 
10u00 

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

ONE TEAM – DREAM TEAM 
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