
 

 

   

        SPORTIEF. 
 

Er viel opnieuw heel wat te beleven bij al onze teams die in actie kwamen. 
De regionale miniemen gingen net de boot in op het veld van het steeds te vrezen Bredene met 3-2 , toch 
opnieuw set -en punten gewin voor de jonge startende bende. 
De U15 moesten de trip maken naar kampioen Koekelare en moesten net als in de heenronde het onderspit 
delven met 3-0.  
De U17 wist opnieuw een tiebreak af te dwingen op Tielt en won die dan nog ook in een spannend slot  
(14-16). Verdiende 2 punten.  
De beloften moesten nog hun meerdere erkennen op Roeselare maar de toon werd gezet om het sterke 
Roeselare het toch moeilijk te maken . En wat gehoopt werd, werd ook realiteit. Dames 1 speelde 2 sets op 
een bijzonder hoog niveau, “ du jamais vu “ en speelde de derde geklasseerde van het kastje naar de muur. 
Dit spektakel mondde dan ook uit in een droge 2-0 voorsprong. Het tempo kon niet in de wedstrijd gehou-
den worden en Roeselare vocht zich terug tot op 2-2 met een tiebreak tot gevolg. In de tiebreak vond Enjoy 
zijn tweede adem terug en knikkerde Roeselare , “ Oal te goare “ , naar huis met een onverhoopte maar 
verdiende 2-3. De dames staan nu in veiliger oorden op een mooie 8ste stek. 
We mogen rekenen op een vervolg volgend weekend in Izegem.   
 

GRATIS SPAGHETTI OP ZATERDAG 8/4/417. 
 

   Op zaterdag 8/4 worden alle spelers getrakteerd door onze trouwe partner Duralu uit Menen op spaghetti. 
Organisatorisch wordt de spaghetti in 2 shiften geserveerd. Na de dameswedstrijd worden alle spelers van 
alle teams vanaf U15 verwacht om samen heerlijk te smullen.  
Alle kleuters en visjes , evenals Volleytour en U13 worden verwacht om aan te schuiven om 18u00.  
Zodoende kunnen alle jeugdspelers eveneens de wedstrijd volgen en de dames 1 ondersteunen in de clash 
tegen Kortemark. Inschrijven kan bij de trainers. De ouders die eveneens wensen aan te schuiven , kunnen 
tegen betaling ( € 9,00 ). Vooraf inschrijven bij de trainer is een must . We hopen iedereen massaal te mo-
gen verwelkomen voor de laatste thuiswedstrijd. 

        

APOTHEOSE VIS en KLEUTER. 
    

    Naar goeie traditie sluiten we de sessies kleuter en vis af op zondag 26/3 met een ware apotheose. 
   Alle ouders worden verwacht op het terrein om deel te nemen aan de laatste sessie. Nadien volgt een  
   diploma en medaille uitreiking vergezeld door het aperitief in de bar bij Vicky.  
    

 CLUBDAG. 
 

 Hou 6 mei vrij in de agenda. Dan gaat immers de” eerste club dag “ door , die nog in volle voorbereiding 
 is.  
                                 

  SPREUK VAN DE WEEK. 
 

We zijn op zoek gegaan naar de overwinning en dan kom je hem vanzelf tegen. 
 

KALENDER. 
 

Zaterdag 18/03/2017 
 

Volleytour 
9u00 / Vlamo Vlamertinge - VT Enjoy KOKSIJDE 

Sporthal Vlamertinge – Poperingseweg – 8908 Vlamertinge 
 

U13 - Regionaal D 
11u00 / Vc Packo Zedelgem B - VT Enjoy KOKSIJDE 

Groene Meersen – Stadionlaan 48 – 8210 Zedelgem 
 

U17 - Provinciaal B 
Bye 

 

Beloften - Derde Provinciaal B 
18u00 / Izegems Volley Team – VT Enjoy KOKSIJDE A  

Sporthal De Krekel – H. Hartstraat 15 - 8870 Izegem 
 

Dames - Derde Provinciaal B 
19u30 /  Izegems Volley Team – VT Enjoy KOKSIJDE A  

Sporthal De Krekel – H. Hartstraat 15 - 8870 Izegem 
 

Zondag 19/03/2017 
 

U15 – Provinciaal B 
14u00 / Volley Team Brugge A – VT Enjoy KOKSIJDE   

KTA – Rijselstraat 7 – 8200 Brugge / Sint Michiels 
 
 
 
 
 

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 
14 Maart 2017 


