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Vanuit het bestuur 

 Wilhelm de Ruiter (76) zal volgend seizoen René Klaver opvolgen als 

trainer/coach van dames 1. Hij is in het bezit van het C-diploma/VT5 en heeft 

50 jaar trainerservaring. In zijn trainerscarrière is Wilhelm op nationaal 

niveau, zowel bij dames als heren, actief geweest. Hij trainde o.a. bij Dynamo 

Apeldoorn dames en heren en bij Alterno heren  in de eerste divisie. 

Momenteel traint hij dames 1 van Gemini Borculo, uitkomend in de derde 

divisie. In zijn trainingen wordt veel accent gelegd op de techniek. Hij kiest 

voor Skopein Wivoc omdat hij er van overtuigd is dat hij onze speelsters nog 

beter kan maken. Daarnaast is hij enthousiast over onze visie m.b.t. opleiden 

van onze jeugd (o.a. nieuwe selectiecriteria, spelverdelers training, 

samenwerking Penta) Ondanks zijn leeftijd is hij nog erg actief en ambitieus. 

Wilhelm is woonachtig in Hengelo (GLD.)Wij denken dat hij ons verder op 

weg kan helpen richting het uiteindelijke doel, derde divisie. 

 

 Vanaf afgelopen maandag 6 maart maken ook de verenigingen gebruik van 

sportzaal de Vliertuin. Dus ook onze trainingen zijn  hier naar toe 

verplaatst. Via diverse e-mails zijn de trainers en trainsters op de hoogte 

gebracht. De kleding- en materiaalcommissie heeft er voor gezorgd dat de 

materialen op de nieuwe locatie aanwezig zijn. Het bestuur heeft met de 

gemeente afgesproken dat de sporthalbeheerders zorgen voor het openen 

en sluiten van de zaal.  (ca. ½ uur voor en een ½ uur na de training). We 

hebben nog geen duidelijkheid over de aanwezigheid van Wifi. Dit zal 

binnenkort ook wel duidelijk worden. Wij wensen iedereen veel 

volleybalplezier in deze nieuwe omgeving. 

 Tijdens de bestuursvergadering van februari heeft een afvaardiging van de 

jubileumcommissie het bestuur bijgepraat over de stand van zaken voor het 

te vieren 50-jarig bestaan. Het wordt een mooie, leuke, sportieve en 

gezellige dag als wij het programma bekijken. 
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Duidelijk is ook dat het een programma wordt voor elke geleding uit de 

vereniging. Hou de website en facebook goed in de gaten. Dan blijf je op de 

hoogte. Binnenkort zal het totale programma bekend gemaakt gaan worden 

middels een mooie uitnodiging. 

 De eerder uitgestelde vrijwilligersmiddag zal nu plaatsvinden op 

zondag 19 maart a.s. van 15.00 -18.00 uur bij Servicetheater 

Skopein. Geef je hiervoor even opnieuw op zodat wij weten op 

hoeveel mensen we kunnen rekenen: Info@wivoc.nl 

 Op zaterdag 6 mei a.s. organiseren wij namens de Nevobo regio Oost P/D-

wedstrijden voor de diverse klassen. Waarschijnlijk zijn hier ook een aantal 

Skopein Wivoc teams bij betrokken. Voor deze dag zijn we op zoek naar 

een paar mensen die het wedstrijdsecretariaat willen bemensen. Graag 

even opgeven bij info@wivoc.nl 

 Wij horen nog wel eens dat men de Nieuwsbrief niet heeft ontvangen. Als je 

twijfelt aan de juistheid van je e-mail adres waarop je de Nieuwsbrief wilt 

ontvangen geef dan even het juiste adres door aan: 

ledenadministratie@wivoc.nl of nieuwsbrief@wivoc.nl. 

 In de maand mei is het weer zo ver. Het jaarlijkse bedrijventoernooi wordt 

dan weer gehouden in de sport- en turnhal. Met de deelname van ca. 50 

teams doen we veel mensen een plezier en voorzien we in een behoefte. 

Ook onze recreanten genieten jaarlijks van dit toernooi. Nu al plaatsen wij 

een oproep om de toernooicommissie, met bijna een volledig nieuwe 

bezetting, te ondersteunen wanneer zij vragen om hulp (bijv. Een avondje 

fluiten, ondersteuning wedstrijdsecretariaat). Mede door de opbrengst van 

dit recreatieve toernooi kunnen wij ook weer wat extra zaken regelen voor 

alle leden. 

 Bladblazers en harken zijn nog steeds welkom.  

Opgeven kan via het e-mail adres voorzitter@wivoc.nl.. Reserveringen 

kunnen ook al weer gedaan worden via de website van beachvelden.nl. 

Voor Skopein Wivoc is opnieuw de donderdagavond de vaste avond waarop 

gespeeld kan gaan worden. Op deze avond zullen we tijd en ruimte 

reserveren voor die mensen die spontaan willen komen beachen.  

 Ter afsluiting van het seizoen 2016-2017 handhaven we de traditie van 

Happy Hour. Zaterdag 15 april (na afloop van de laatste thuiswedstrijd) 

nodigt het bestuur IEDEREEN uit voor deze traditie van 19.30 - 22.00 uur in 

de kantine van de sport- en turnhal. 
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 Voor enkele zaterdagen zijn we op zoek naar een EHBO-er / 

sportverzorger/ster. Dit ter vervanging van Debbie omdat zij niet alle 

thuiswedstrijden aanwezig kan zijn. Beschik je over deze vaardigheden 

meld je dan aan via info@wivoc.nl 

 

 Hulp gezocht!  

Afgelopen augustus zijn we namens Skopein Wivoc met twee 

corsowagens in de optocht verschenen. Wat was het een geweldig 

weekend! Ook dit jaar lijkt het de wagenbouwers leuk om naast de B-

wagen ook weer een jeugdwagen neer te zetten.   

Daarom zijn we opzoek naar enthousiaste ouders of clubleden die het 

leuk vinden om in de zomer op zaterdag te helpen met het bouwen, 

ontwerpen en ondersteunen bij de jeugdwagen.  

Lijkt het jou leuk en wil je graag meehelpen?  

Mail naar: corso@wivoc.nl of bel/app Melissa op 06-51728350. 
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