
 

 

  

                                                                                 
SPORTIEF. 
 

Een behoorlijk succesvol weekend voor de Koksijdese Volleyfamilie. De miniemen (U13) wonnen 
opmerkelijk vlot op het veld van Diksmuide. Deze overwinning kreeg onmiddellijk navolging met een 
knappe overwinning van onze U15 (eveneens 0-3 droog aan de haak). De scholieren hadden het 
daarentegen knap lastig in Staden en moesten puntenloos huiswaarts (3-0). De dames en beloften 
wachtten de moeilijke trip aar de zichzelf uitgeroepen titelkandidaat Ruddervoorde. De beloften 
wonnen verdiend de partij en de dames konden de positieve drive verder zetten en liepen tot ieders 
verbazin 0-2 uit. De gewonde leeuwin Riddervoorde krabbelde echter recht en kon alsnog winnen in 
een spannende tie break. 3-2 verlies maar een mooi en onverhoopt punt is mooi meegenomen. 
 

KIPPENFESTIJN. 
 

Schrijf u nu alvast in voor het jaarlijkse Kippenfestijn via mail ( declercq.chrisotphe@hls.be). Dit jaar 
wijken we uit naar feestzaal de “Witte Burg” in Oostduinkerke. Leden genieten zoals steeds van € 5,00 
ledenkorting. 
 

KLEUTERVOLLEY en VISPROJECT. 
 

Zondag aanstaande start de nieuwe reeks Kleuter en VIS (Volley Is Spelen). Er kan nog ingeschreven 
worden bij Peter (peter.tanghe5@telenet.be). De sessies starten telkens om 11u00 tot 12u00. 
 

AFSCHEID VICKY. 
 

Na vele jaren nemen we zaterdagavond afscheid van onze trouwe Cafetaria uitbaatster, en jarenlange 
partner van de club, Vicky en haar team. Vanwege gans de club wensen we Vicky alle succes toe in 
haar verder loopbaan en willen we haar bedanken voor al het goede dat ze voor de club en de vele 
trouwe supporters heeft betekend. Het gaat je goed Vicky. 
 

SPREUK VAN DE WEEK. 
 

Geen spreuk is ook grappig. 
 

 
 
 

KALENDER 
 

Zaterdag 30 – 09 - 2017 
 

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

18u30 
 

BELOFTEN - Derde provinciaal B 
VT enjoy KOKSIJDE – Volare Roeselare B 

17u00 
 

U17 – Provinciaal B 
VT enjoy KOKSIJDE (+) – Bevo Beobank Roeselare A 

14u30 
 

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

17u00 
 

U13 – Regionaal F 
VT enjoy KOKSIJDE – Hermes Volley Oostende B 

14u30 
 

VOLLEY TOER 2.0. EERSTE KLASSE REEKS 4 
VT enjoy KOKSIJDE – Vc Packo Zedelgem A 

17u00 
 

Zondag 01 – 10 – 2017 
 

Kleutervolley en VIS 
11u00 

 
 
 
 

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

ONE TEAM – DREAM TEAM 

 
 

NIEUWSBRIEF  03 
VT   ENJOY    KOKSIJDE 

SEPTEMBER   2017 

mailto:declercq.chrisotphe@hls.be
mailto:peter.tanghe5@telenet.be

