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Vanuit het bestuur 

Heren 3 kampioen!!! 

Afgelopen zaterdag hebben de heren van Skopein Wivoc 3 het felbegeerde 

kampioenschap behaald in de 3de klasse. Het kampioenschap (dus de 
promotie naar de 2de klasse) was eigenlijk een opdracht welke dit team 

door de tc meekreeg toen men aan het begin van het seizoen de 
teamindeling bekend maakte. Met deze promotie ontstaat er een betere 

aansluiting met het 2de team en in deze klasse is ook meer plek om jeugd 
op te leiden. In een sfeervolle sport- en turnhal bleek de wedstrijd meer een 
formaliteit. 

 

 
 
Achterste rij v.l.n.r.: Niels Bensink, Mark Dijkman, Niels Roerdink, Jelte Heijerman, 
Wilco Bretveld (trainer/coach) en Mark Frenken 

Middelste rij v.l.n.r.: Max Snoeck, Willi Legters (sponsoren), Rudi Teunissen, 
Martijn te Winkel en Ruud Mentink 
Voorste rij: Bob van Rijswijk 
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De eerst set was in een recordtempo dan ook in een 25-3 overwinning 

omgezet. Omdat het een kampioenswedstrijd was, en tegenstander Volga 
heren 3 uit Gaanderen ook alle gelegenheid hiervoor bood, gunde 
trainer/coach Wilco Bretveld alle spelers speeltijd. De volgende 3 sets 

werden gewonnen met resp. 25-9, 25-12 en 25-14. 
 

Naast het kampioenschap bezitten de heren ook nog steeds de ongeslagen 
status. Een extra kers op de kampioenstaart. Na afloop werden de heren 
uitgebreid gefeliciteerd door de vele aanwezigen waaronder ook 

shirtsponsor Snoeck Huiskamp. Directeur Willi Legters en oprichter Max 
Snoeck waren beide aanwezig zowel tijdens de wedstrijd als de 

huldiging(zie de kampioensfoto) 
 
Het werd een hele gezellige middag en avond in de kantine waar ook de 

dames van Halley 1 een warm onthaal werd gegund na het behaalde 
kampioenschap in de promotieklasse. 

En het bleef nog lang onrustig in Winterswijk. 
 

Onze shirtsponsor Snoeck Huiskamp is op zoek naar …...... 

 
 

 

 Dinsdag 2 mei a.s. vindt weer het eindtoernooi plaats in de sport- 
en turnhal. Een ieder is van harte welkom. Inschrijven is vanaf 

19.00 uur en het toernooi start om 19.30 uur. Een ieder kan hier 
gezellig aan meedoen. Opzet is als vorige jaren. 

 

 Afgelopen weekend is de jubileumcommissie drukdoende geweest met het 

verzend gereedmaken van de uitnodigingen voor het jubileumfeest. Deze 

en komende week zal een ieder hiervan de uitnodiging ontvangen. Lees 

deze goed en attendeer ook oud-leden/teamgenoten op ons jubileum. 
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Wij hebben er als bestuur alle vertrouwen in dat we een geweldige dag 

gaan beleven op zaterdag 2 september a.s. Informatie en suggesties zijn 

altijd welkom bij de jubileumcommissie (wivoc50jaar@outlook.com). 

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

wedstrijden voor de diverse klassen. 

Voor deze dag zijn we op zoek naar een paar mensen die het 

wedstrijdsecretariaat willen bemensen. Graag even opgeven bij 

info@wivoc.nl. 

 In de maanden mei en juni 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. 

Hierbij plaatst de toernooicommissie een oproep om hulp (bijv. een avondje 

fluiten, ondersteuning wedstrijdsecretariaat). Mede door de opbrengst van 

dit bedrijven 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. 

Woensdag 19 april zal men op de beachvelden aan de slag gaan om 

e.e.a. speel gereed te maken. 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. 

 

 Vanaf begin maart maken wij voor onze trainingen gebruik van sportzaal de 

Vliertuin. De kleedkamer indeling is als volgt. Kleedkamer 1 en 2 zijn voor 

de rechter zaalhelft en de kleedkamers 3 en 4 zijn voor de linker zaalhelft. 

Verdere bewegwijzering zal nog worden aangebracht. De gemeente en 

dus ook het bestuur raadt aan om tijdens de trainingen de 

kleedkamers aan de binnenzijde af te sluiten om ongewenst bezoek 

te voorkomen. Neem waardevolle voorwerpen altijd mee de zaal in.  
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 We hebben nog geen duidelijkheid over de aanwezigheid van Wifi. Wij 

wensen iedereen veel volleybalplezier in deze nieuwe omgeving. 

 

 In de nacht van zaterdag op zondag jl. is Mevr. Nel Mulder-Liersen in haar 

slaap overleden. Nel was de vrouw van onze erevoorzitter Jan Mulder. Wij 

wensen Jan, kinderen, kleinkinderen en overige familie veel sterkte met het 

dragen van dit verlies. 

 

 Vanuit de jeugdcommissie komt het mooie bericht dat de bloembollenactie 

in het totaal € 980,00 heeft opgeleverd. Het geld komt ten goede aan het 

jeugdkamp van 2018. 

Gekochte bloembollen kunnen maandag a.s. tussen 19.00 - 20.00 uur 

opgehaald worden bij de hal van Janfleur aan de  Morsestraat. Niet 

opgehaalde bloembollen kunnen dinsdag a.s. vanaf 16.30 uur opgehaald 

worden bij de sport- en turnhal. 

 
 De Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op maandag 29 met a.s. 

Aanvang 19.30 uur. Locatie servicetheater Skopein. Agenda en uitnodiging 

volgen nog. 
 

 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. 
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