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Vanuit het bestuur 

 De jubileumcommissie is drukdoende geweest met het verzenden en 

uitdelen van de uitnodigingen voor het jubileumfeest. Als het goed is 

hebben alle leden deze nu intussen ontvangen. Lees deze goed en 

attendeer ook oud-leden/teamgenoten op ons jubileum. 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) 

 Ondanks het enthousiasme van onze TC-leden hebben we moeten 

constateren dat er geen voldoende draagvlak is voor het Project Topsport 

Gelderland. Om deze redenen moeten wij helaas afzien van deze unieke 

kans welk ons werd geboden. 

 Deze en volgende maand 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 hebben hun werk gedaan, de velden zijn 

weer geëgaliseerd en er kan weer "gebeached" worden. 

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. Een mooi initiatief is de organisatie van een regiocompetitie door 

enkele enthousiastelingen van de verenigingen Grol, KSH en Skopein Wivoc.  
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Op promotieklasse niveau heren vinden er een aantal toernooien plaats 

waar een 4-tal teams van Skopein Wivoc aan meedoen. Wie durft iets 

dergelijks ook te omarmen voor de dames, jeugd en/of 

recreanten!!! 

 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. 

We hebben nog geen duidelijkheid over de aanwezigheid van Wifi. 

Wij wensen iedereen veel volleybalplezier in deze nieuwe omgeving. 

 

 Door de vele inspanningen van o.a. Kim Klaver en Franklin Vlam, zowel in 

tijd als in de nodige e-mails en telefoongesprekken, is het gelukt om het 

scheidsrechters probleem iets te verlichten. Voor komend seizoen zorgen de 

aangepaste richtlijnen ervoor dat onze regio scheidsrechters ook 

thuiswedstrijden mogen fluiten welke meetellen voor het aantal punten. Dit 

betekent niet dat we nu voor goed uit de problemen zijn. Wij blijven nog 

steeds bezig met het opleiden van scheidsrechters want het is nog steeds 

zo dat er geen wedstrijd gespeeld kan worden zonder scheidsrechter. 

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

Aanvang 19.30 uur. Locatie servicetheater Skopein. Agenda en uitnodiging 
volgen komende week. 

 

 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. 

 Tijdens de installatie van onze nieuwe burgemeester de heer Joris 

Bengevoord heeft voorzitter Geert Beijers hem toegesproken namens de 

zaalsportverenigingen en hem uitgenodigd om eens een rondje langs de 

zalen te maken om van gedachten te wisselen met bestuurders, trainers en 

sporters. Hiermee hopen wij dat we tijdens deze gesprekken hem duidelijk 

kunnen maken hoe belangrijk de voorzieningen zijn voor iedereen die een  

(zaal)sport een warm hart toedraagt. 
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De uitnodiging is deze week aanvaardt en medio september wordt het 

rondje gemaakt samen met wethouder sportzaken de heer Wim Aalderink. 

 Als er een nieuwe burgemeester komt heb je voordien afscheid genomen 

van de oude. Tijdens een gezellige afscheidsbijeenkomst van de heer Thijs 

van Beem hebben we namens de leden en het bestuur hem een mooie fles 

droge witte wijn gegeven ingepakt in de traditionele Skopein Wivoc 

handdoek. Met een persoonlijk bedankje gaf hij blijk van waardering voor 

de "mooie en fijne handdoek." 

 In de bijlage treffen jullie een flyer aan van Sport 2000 Leugemors. Hierop 

staan de mogelijkheden van een Skopein Wivoc out-fit voor op de 

beachvelden. Op elk shirt zit standaard het Wivoc jubileum logo. Je kunt er 

helemaal je eigen shirt van maken door het toevoegen van je naam, 

initialen, rugnummer etc. De kwaliteit is gelijk aan die van de 

wedstrijdkleding. Misschien leuk als je aan Beach toernooien mee gaat doen 

of gewoon komt beachen.  

 Inloopspreekuur ook in de zomermaanden mogelijk!  

Sinds dit seizoen verzorg ik met veel plezier eens in de twee weken een 

inloopspreekuur voor alle leden van Skopein Wivoc. Op deze dinsdagavond 
van 19.30-20.45 kun je gratis advies en een korte behandeling krijgen 

wanneer je bijvoorbeeld last hebt van: 
* Schouderklachten 
* Knieklachten of enkelklachten 

* Klachten aan andere gewrichten 
* Spier- en peesproblemen 

Samen kunnen we beslissen op welke wijze wij de klacht willen aanpakken. 
In de zomermaanden blijf ik beschikbaar voor de leden van Skopein Wivoc. 
Dus neem gerust contact op via de mail yvet@fysiotherapiebeatrixpark.nl of 

app naar 06-13898528. De afspraak zal dan plaatsvinden op de praktijk: 
Beatrixpark 18, 7101 BN Winterswijk. 

Mocht ik je niet meer zien dan wens ik je alvast een prettige, zonnige, 
sportieve en blessure vrije vakantie toe. 
 

Yvet Stammers-Koskamp 
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