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VANUIT HET BESTUUR 

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

secretaris / secretaresse maar op de komende ledenvergadering gaan we 

afscheid nemen van Bob van Rijswijk (PR & Sponsoring) terwijl ook onze 

penningmeester René te Morsche zijn functie gaat beëindigen (zie 

uitnodiging ALV van 31 oktober a.s.). Heb je interesse voor één van deze 

vacatures en wil je nadere informatie meld je dan 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. Het zal toch straks niet zo zijn dat …………….. 

 Het is niet alleen maar kommer en kwel binnen het bestuur want 2 weken 

geleden heeft Bert ten Pas zich beschikbaar gesteld om de vacature van 

bestuurslid technische zaken in te vullen. De meeste trainers hebben ook 

reeds kennis gemaakt met Bert. 

 Vanaf heden beschikt Skopein Wivoc over een sport- en inloopspreekuur 

verzorgt door Yvet Koskamp van Fysiotherapie Beatrixpark. 

Yvet is aanwezig  in elke even week op de dinsdagavond van 19.30 tot 

20.45 uur.  Tijdens dit spreekuur is er gelegenheid je sportblessure 

vakkundig te laten beoordelen en krijg je adviezen om zo optimaal mogelijk 

te herstellen.  Tevens is er ruimte om eventueel kleine preventieve of 

blessurebehandelingen direct te verrichten. Mocht er verdere of intensievere 

fysiotherapeutische behandeling nodig zijn, dan wordt dit besproken en kan 

contact opgenomen worden met een fysiotherapeut naar eigen keuze. Alle 

leden van Skopein Wivoc  kunnen hier vrijblijvend gebruik van maken. 

In overleg kan Yvet ook een extra dinsdag aanwezig zijn of buiten de 

afgesproken tijden om. Meld dit dan bij haar op het nummer:  

Yvet:  06-13898528 of op de praktijk Fysiotherapie Beatrixpark: 0543-

514787 
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Penta trainingen zijn van start 
 

Zondag 2 oktober zijn de Penta trainingen van start gegaan. Tijdens deze eerste 

training heeft de jeugd alvast een klein beetje kennis mogen maken met een paar 

turntoestellen en weten ze al een klein beetje hoe lenig ze moeten kunnen zijn.  

Nadat ze moe waren door een flink aantal rondjes te rennen, moesten ze op de 

grond zitten en kregen ze een paar opdrachten waarbij hun flexibiliteit flink op de 

proef werd gesteld. Je hoorde het soms nog net niet kraken op de tribune!  

Na een slokje drinken werden ze opgedeeld in twee groepen. De eerste groep 

mocht op een lange trampoline een aantal oefeningen doen en de tweede groep 

moest een aantal oefeningen op de balk doen. Hier was mooi te zien dat de 

volleybalhouding in de oefening verwerkt was. Na een tijdje werd er gewisseld. 

Al met al leek de eerste training geslaagd. De jongens en meiden waren na de 

training in ieder geval erg enthousiast! Ze hebben gelijk de trainers uitgedaagd 

om de training ook een keer te doen, dus trainers…. 

 

 
De toppers wie iedere zondag de Penta training gaan volgen (trainers Wivoc rouleren) 

Douchen na de training 
 
Het seizoen is weer van start en de teams zijn al een tijdje samen aan het trainen. 

Helaas valt het op dat er veel jeugdspelers zijn die na de training/wedstrijd niet 

douchen, maar gelijk naar huis gaan.  

Uiteraard is dit niet iets wat we kunnen verplichten, maar in de sporthal douchen 

na je training/wedstrijd is wel iets dat wij als vereniging aanmoedigen.  

Voor de jeugdleden die nu in teams zitten met oudere kinderen kan het best 

spannend zijn en daar hebben we natuurlijk begrip voor, maar we hopen dat het 

dusdanig vanuit de ouders gestimuleerd kan worden om toch te gaan douchen.  

Buiten het hygiënische aspect om, is het iets dat gewoon bij het sporten hoort. 

Ook kun je nog gezellig na kletsen over de wedstrijd of training. Dit sociale aspect 

is ook iets dat bij een teamsport hoort.  

Nogmaals: we kunnen het niet verplichten, maar we hopen wel dat het douchen in 

de sporthal na de trainingen straks voor iedereen routine gaat worden. 
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Vanaf Zaterdag 8 oktober a.s. zijn de beachvelden gesloten.  

Maandag 24 April 2017 gaan de velden weer open. 


