
 

 

 

SPORTIEF.  
 
Het was het weekendje van de vijfsetter voor de teams die voor de laatste keer in actie kwamen dit seizoen.  

De regionale U 13 speelden weer een goeie partij op Gits maar moesten in de vijfde set toch de duimen leggen (3-2). 

De U15 boog een 2-0 achterstand nog om naar 2-2 en in een razend spannende tiebreak pakte het jonge team alsnog 

de zege.  

De beloften startten sterk maar verloren finaal toch op Brugge (2-1).  

Dames 1 moest de wei in tegen het 4de gerangschikte Brugge en bewees opnieuw de toppers van de reeks aan te 

kunnen. Het was een wedstrijd die op elk moment alle kanten uit kon maar uiteindelijk werd opnieuw gewonnen (2-3) 

en bevestigde het team de sterke terugronde. In de heenronde werd een povere 9 op 33 genoteerd en stonden de 

dames onder hun waarde. In de terugronde werd 20 op 33 gehaald en dat resulteerde uiteindelijk in een verdiende 

8ste plaats.  
 
TORNOOI U 19.  
 
Zaterdag aanstaande wordt in Ieper het tornooi U19 afgewerkt. Het is de bedoeling van de club om met een aantal 

jongeren, ter voorbereiding reeds op volgend seizoen, dit tornooi aan te vatten en iedereen te laten proeven van 

damesvolleybal. Veel succes gewenst aan de geselecteerde spelers.  
 

CLUBDAG ZATERDAG 6 MEI. 
 
De ouders mogen niet vergeten zich aan te melden bij de trainers van het team van hun zoon of dochter om deel te 

nemen aan de wedstrijden tegen het team van hun kinderen. Alle info bij de respectievelijke trainers.  
Aansluitend volgt de jaarlijkse BBQ. Inschrijven voor de BBQ kan nu via mail : declercq.christophe@hls.be  
Schrijf u nu alvast in , het mooie weer is in ieder geval reeds besteld.  
Leden krijgen de traditionele 5€ korting op hun inschrijving.  
De Partners van de club eten als dank voor hun trouwe steun aan de Club gratis met 2 personen!  

 

 
 
 

 
 
 
 
SPREUK VAN DE WEEK. 
 

Als u succes in het leven wenst, maak van volharding uw boezemvriend, van ervaring uw wijze adviseur, van 

voorzichtigheid uw oudere broer en van hoop uw beschermend talent. 

 

 
 

KALENDER. 
 

Zaterdag 29 / 04 / 2017 
 

Tornooi U 19  
Leopold III – Laan 18 te 8900 Ieper 

Stedelijke Sporthall 
 

Zaterdag 06 / 05 / 2017 
 

Clubdag met BBQ 
 

Zie de reeds gemailde uitnodiging. 
 
 
 
 
 
 

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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