
 

 
 
 
 

Volleybalvereniging Skopein Wivoc BIC RABONL2U 
Postbus 469 IBAN  NL62 RABO 0371 2707 07 

7100 AL Winterswijk www.wivoc.nl 
 

 

Erevoorzitter: Jan Mulder 
Ereleden: Ineke Beijers-Holders, Joop Doornheim, Joop Beijers, Wim Hoogland en  

Franklin Vlam 
Bondspenning: Lien Hoogland en Joop Beijers 

Bondsspeld: Wim Hoogland

 Nieuwsbrief 14 September 2016, jaargang 5 nummer 2 

VANUIT HET BESTUUR 

 Wij zijn nu niet alleen nog steeds op zoek naar iemand voor de functie van 

secretaris / secretaresse maar door het vertrek van Corné Dingemans uit de 

Technische Commissie hebben we hier ook onverwacht een vacature. Corné 

kan de activiteiten binnen Wivoc niet meer combineren met zijn werk en 

privé. Heb je interesse voor één van deze vacatures en wil je nadere 

informatie meld je aan via info@wivoc.nl of neem contact op met één van 

de overige bestuursleden. 

 Als bestuur beginnen wij ons nu echt zorgen te maken over de 

personele bezetting. Dit kan zo echt niet langer doorgaan. 

Leden blijven verantwoordelijk voor de bezetting van functies 

binnen het bestuur. 

 De Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op maandag 31 oktober 

a.s. Noteer deze datum alvast in je agenda. Wij hopen voor deze 

vergadering de vacatures te hebben ingevuld. 

 Dinsdag 20 september verschijnt weer de Zaalsportkrant. Ook dit is een 

mooi stukje werk van onze PR-afdeling gezamenlijk met de diverse 

zaalsportverenigingen. 

 Als je reeds in de sport- en turnhal bent geweest is het misschien 

opgevallen dat er in de kleedkamers geen afvalbakken meer staan. In het 

kader van afvalscheiding heeft de gemeente besloten slechts een aantal 

afvalbakken te plaatsen. Deze staan o.a. naast het kantoortje van de 

beheerder. Laat geen afval achter in de kleedkamer maar deponeer het in 

de daarvoor bestemde bakken. 

 De eerste successen zijn al weer binnen. Afgelopen zaterdag 10 september 

wisten de heren recreanten in het eindtoernooi om het Nederlands 

Kampioenschap een fraaie 8ste plaats te behalen. Een keurig resultaat als je 

weet dat sommige teams zich hadden versterkt met ex-internationals. 

Mannen we zijn trots op jullie en het bleef nog lang onrustig in het centrum 

van Winterswijk! 

mailto:info@wivoc.nl
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 Twee weken eerder waren onze wagenbouwers succesvol in de B-klasse 

tijdens het jaarlijkse Bloemencorso. Met een fraaie 2de prijs van de 

vakjury en de zeer geliefde Publieksprijs hebben de bouwers laten zien 

dat ze naast het volleyballen ook nog (re)creatief hun mannetje en vrouwtje 

staan. Een primeur was dit jaar de jeugdwagen welke op de weg werd 

gebracht. Een echt product van onze eigen jeugd met enthousiaste ouders. 
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TRAININSSCHEMA SEIZOEN 2016-2017 

(Aangepast) 

Dinsdag Sport- en Turnhal: 

16.30 – 17.30 uur CMV 1,2,3, 

 CMV 4,5,6, 

16.30 – 18.00 uur Jongens C1 

17.30 – 19.00 uur Meisjes B2 

17.30 – 19.00 uur Meisjes C1 

18.00 – 19.30 uur Meisjes B1 

19.00 – 20.30 uur Dames 3 / 4 

19.00 – 20.30 uur Heren Recreatief 

19.00 – 20.45 uur Dames 2 

19.30 – 21.15 uur Dames 1 

20.30 – 22.00 uur Heren 2 

20.30 – 23.00 uur Dames 5 (tevens competitie) 

20.45 – 22.30 uur Heren 1 

Sportzaal Alma 

19.00 – 20.30 uur Dames recreatief (tot en met 18 oktober en vanaf 

21  maart 2017) 

19.30 – 21.00 uur (vanaf 25 oktober tot en met 14 maart 2017) 

Woensdag Stegemanschool: 

 9.30 – 11.00 uur Dames recreatief 

Sportzaal Hazelder tot Januari 2017 daarna Sportzaal Vliertuin 

19.30 – 21.00 uur Dames recreatief 

21.00 – 23.00 uur Heren Recreatief 

Donderdag Stegemanschool: 

16.30 – 17.45 uur Jongens C1 

18.00 – 19.00 uur CMV 6 

Sportzaal Hazelder  tot Januari 2017 daarna Sportzaal Vliertuin 

19.30 – 21.00 uur Heren 3 en 4 

Vrijdag Sport- en Turnhal: (1/3 zaal) 

17.30 – 18.30 uur CMV 4 

18.30 – 19.30 uur Meisjes C1 

Stegemanschool: 

18.00 – 19.30 uur Meisjes B2 

Sportzaal Hazelder tot Januari 2017 daarna Sportzaal Vliertuin 

17.30 – 19.00 uur Meisjes B1 

19.00 – 20.45 uur Dames 2 

 Dames 1 

20.45 – 22.30 uur Heren 1 

 Heren 2 

____________________________________________________________ 
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 Taken zaalwacht. 
 

1. Het zaalwachtteam moet 1 uur voor de 1e wedstrijd aanwezig zijn. 

2. 4 of 3 Velden opbouwen en netten op goede hoogte hangen. 

3. Tafels, scheidsrechterstoel bij de velden. 

4. Elke thuiswedstrijd heeft 1 team ZAALWACHT. Dat betekent: de hele dag 

zijn er 3 of 4 teamleden aanwezig. Het zaalwachtteam helpt bij het tellen 

of als tellers niet opkomen dagen. 

5. Laptops klaarzetten en de oplader aansluiten. 

6. C-jeugd moet ook velden opbouwen eventueel samen een seniorenteam. 

7. Komen er tellers niet, dan moet dit bij het wedstrijdsecretariaat gemeld 

worden. 

8. Bij verzetten van een wedstrijd, zorgt het team zelf voor tellers en geeft 

dit door aan Yvet Marwa. 

9. Wanneer de wedstrijd klaar is, ruim je met je hele spelende team (dus niet 

het zaalwachtteam) de achtergebleven spullen (flesjes, bananenschil, 

papier van koekjes en dergelijk) op. 

 
Voor tips kun je terecht bij het wedstrijdsecretariaat. 
 

Met vriendelijke groeten, 
Yvet Marwa-Kranen 

 

____________________________________________________________ 

 

Van jeugd tot recreant, voor iedereen is er ruimte op het zand. 

Het beachseizoen loopt op zijn einde. Eind deze maand / begin oktober gaan 
de velden dicht. Vooraf zal het veld schoongemaakt moeten worden 

(verwijderen van blad etc.) en nadien met zeil afdekken om ook volgend jaar 
er weer volop van te kunnen genieten. Zodra de datum voor deze 

werkzaamheden bekend zijn vragen wij onze leden om te komen helpen. 

 


