
 

 

 

 

SPORTIEF. 
 

Vorig weekend was een sportieve hoogvlieger. De allerjongsten van de volleytourtjes wonnen met 
3-5 op het veld van DIKSMUIDE. In de heenronde werd nog glansrijk verloren. De miniemen 
gingen vlotjes winnen op Langemark. U15 kon geen puntjes rapen op het veld van het steeds 
lastige Koekelare terwijl de collega’s van de U17 de volle buit pakten ( in de laatste set scoorde 
Brugge slechts 5 puntjes ). De bijzonder jonge beloften verloren nog ( 2-1 ) maar de prestatie van 
enkele hongeren was absoluut hoopgevend voor de toekomst. Dames 1 stond voor een opdracht 
waar absoluut 3 punten moesten gepakt worden om een plaatsje in de middenmoot te behouden. 
De opdracht werd na een matige partij, die bij momenten iets te spannend was, volbracht en de 3 
punten gingen richting kust. Volgend weekend is een volleyballoos weekend. 
 

WAT TE DOEN BIJ EEN SPORTONGEVAL. 
 

We vestigen even de bijzondere aandacht van iedereen op de administratieve afhandeling van een 
sportongeval. Wie een letsel oploopt tijdens wedstrijden of trainingen dient hiervoor steeds het 
aangifteformulier ( te verkrijgen bij de trainer ) te laten invullen door de behandelende arts. Dit 
formulier dient zo snel mogelijk volledig ingevuld en ondertekend door de arts terugbezorgd te 
worden aan de clubsecretaris ( Fernand Maertens ). De secretaris zal de verdere procedure 
opvolgen en afhandelen op zo maximale dekking en terugbetaling door de verzekering te kunnen 
garanderen. 
 

CHOCOLADEVERKOOP. 
 

We danken allen die hun steentje hebben bijgedragen aan de chocoladeverkoop. De chocolade 
kan afgehaald worden op de voorzien afhaalmomenten in De Hazebeek. 
 

SPREUK. 
 

Wijsheid is dromen hebben die groot genoeg zijn, zodat je ze niet uit het oog verliest als je ze 
probeert te realiseren 
 
 
 

 
KALENDER 

 

Zaterdag 02 – 12 - 2017 
 

DAMES A – Derde provinciaal B 
VT enjoy KOKSIJDE - Izegems Volley Team 

18u30 
 

BELOFTEN - Derde provinciaal B 
VT enjoy KOKSIJDE - Izegems Volley Team 

17u00 
 

U17 – Provinciaal B 
VT enjoy KOKSIJDE (+) – Vosta Staden 

14u30 
 

U15 – Regionaal F 
VT enjoy KOKSIJDE – Volley Bredene 

17u00 
 

U13 – Regionaal F 
VT enjoy KOKSIJDE – Hyacinten Heuvelland C * 

14u30 
 

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

11u00 
 

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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