
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                     

SPORTIEF. 
 

Zaterdag aanstaande starten de meeste ploegen aan de nieuwe competitie. Een 
aantal wedstrijden kondigen zich nu reeds spannend aan maar het is vooral 
uitkijken hoe zeer de spelers klaar zijn om de tegenstanders in de ogen te kijken. We 
hopen alvast op een aantal successen op de eerste speeldag. De volgende 
wedstrijdkalender van het komende weekend kunt u in deze nieuwsbrief 
terugvinden. We hopen op de vocale steun van de vele supporters in de Hazebeek. 
 

STERRENCLUB. 
 

Na het behalen vorig jaar van de bronzen medaille voor de jeugdwerking kan VT 
Enjoy Koksijde vanaf nu pronken met een ster. Het is in de clubgeschiedenis nog 
nooit gebeurd dat onze club na een grondige doorlichting een ster kreeg voor de 
jeugdwerking. Dank aan alle betrokken. Verder doen op de ingeslagen weg is de 
boodschap. 
 

FOTOSHOOT. 
 

Binnenkort volgt een nieuwe fotoschoot voor alle teams en alle spelers. Patrick 
Dumon  zal met de verschillende trainers afspreken om voor, tijdens of na een 
training iedereen vast te leggen op de digitale schijf. Er wordt verwacht dat iedereen 
in wedstijdkledij op de foto staat. Meer info volgt via de trainers. 
 

SPREUK VAN DE WEEK 
 

Ongeacht hoeveel fouten je maakt of hoe langzaam je progressie boekt, je ligt mijlenver 
voor op zij die niets doen. 
 

KALENDER 
 

Zaterdag 16 – 09 - 2017 
 

DAMES A – Derde provinciaal B 
VT enjoy KOKSIJDE – Volley Team Brugge C 

18u30 
 

BELOFTEN - Derde provinciaal B 
VT enjoy KOKSIJDE – Volley Team Brugge C 

17u00 
 

U17 – Provinciaal B 
VT enjoy KOKSIJDE (+) – Volley Team Brugge A 

14u30 
 

U15 – Regionaal F 
VT enjoy KOKSIJDE – Sarrako Kortemark 

14u30 
 

U13 – Regionaal F 
VT enjoy KOKSIJDE (+ ) – Volley Team Diksmuide A 

14u30 

 
 
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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