
 

 

 

SPORTIEF.  
Het op één na laatste competitieweekend is afgewerkt en werd afgesloten met een heerlijke Spaghetti voor de spelers 

aangeboden door Duralu. Dank hiervoor aan de familie Geldhof.  

De regionale U13 pikten hun set mee tegen Oudenburg net als de collega’s van de provinciale miniemen tegen Tielt. 

De U17 hadden geen kans op het veld van Oostkamp. De beloften verloren dan weer nipt tegen Kortemark (1-2 - maar 

dat was geen voorbode voor de wedstrijd van Dames 1. De jonge bende speelde de perfecte wedstrijd en gaf 

Kortemark nooit de indruk iets te kunnen rapen in de Hazebeek. Het werd dan ook een duidelijke 3-0 winst . Daarmee 

prijken de dames op een mooie 8ste stek met nog 1 wedstrijd voor de boeg.  
 
TORNOOI U 19.  
Op zaterdag 29/4 wordt een tornooi georganiseerd waar VT Enjoy deelneemt voor U19. De vroegere A - jeugd 

reeksen werden opgedoekt maar het eindronde tornooi bleef door de bond behouden. Enkel spelers jonger dan 19 

lentes mogen deelnemen. Het past perfect in de filosofie van de club om zich voor dit evenement in te schrijven. Het 

team wordt dan ook een mix, met het oog op de verdere ontwikkeling van de spelers, van dames , beloften en 

aankomende jongeren.  

 

CLUBDAG. 
Op zaterdag 6 mei organiseren we onze afsluitende clubdag . Vanaf 15u00 worden door de teams vanaf volleytour 

wedstrijdjes georganiseerd op 3 terreinen tussen de teams van dit jaar tegen de ouders. De ouders dienen dus de 

sportschoenen aan te trekken om het nu ook eens op het veld te tonen hoe het moet aan hun spruiten.  De 

respectievelijke trainers zorgen voor de organisatie van de wedstrijden. Eveneens wordt er voor of na de wedstrijd 

deelgenomen aan volksspelen.  
Als afsluiter gaat de jaarlijkse BBQ door voor alle leden, sympathisanten, supporters en onze trouwe partners.  
Inschrijven voor de BBQ (inbegrepen de clubdag) kan vanaf heden via mail : declercq.christophe@hls.be met opgave 

van aantal eters op de BBQ.    
We hopen alvast dat dit nieuwe initiatief positief onthaald zal worden.  
 

SPREUK VAN DE WEEK. 

Geluk lijkt een beetje op paaseieren: ernaar zoeken is het leukst. 

 
 

 
 
 

KALENDER. 
 

Zaterdag 22 / 04 / 2017 
 
 

U13 - Regionaal D 
11u00 / Gidas Gits c ( + ) - VT Enjoy KOKSIJDE 

 
TORHOUTSTRAAT 10 – 8830 GITS 

 

U15 – Provinciaal B 
 16u30 / Volley Team Brugge A - VT Enjoy KOKSIJDE 

 
SPEELPLEINLAAN 10 – 8310 ASSEBROEK 

 
 

Beloften - Derde Provinciaal B 
19u0 / Volley Team Brugge C - VT Enjoy KOKSIJDE 

 
SPEELPLEINLAAN 10 – 8310 ASSEBROEK 

 
 

Dames - Derde Provinciaal B 
20u30 / Volley Team Brugge A - VT Enjoy KOKSIJDE 

 
SPEELPLEINLAAN 10 – 8310 ASSEBROEK 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 
15 april 2017 
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