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 Nieuwe samenstelling Technische Commissie. 

Afgelopen zondag is de TC in haar nieuwe samenstelling voor het eerst officieel bij 
elkaar geweest. Belangrijkste punt op de agenda was het verdelen van de taken. Op 
onze website is deze verdeling ook terug te vinden maar voor de volledigheid vinden 
jullie deze ook hieronder. 
Robert Leukenhaus    Prestatielijn                     tc@wivoc.nl 
Ruben Kruisselbrink    Prestatielijn                     tc@wivoc.nl 
(Jongens C1, Heren 1, Dames 1 en 2, Meisjes B1) 
Fabian Kruisselbrink    Heren 2 en 3                  tc-heren@wivoc.nl 
Esmé Schreurs           Dames 3, 4 en 5             tc-dames@wivoc.nl 
Milou van Dam           Jeugd A, B en C               tc-jeugd@wivoc.nl 
Kim Klaver                 CMV                               tc-cmv@wivoc.nl 
John ter Morsche       ondersteunend 
 

 Kleding ophalen voor alle teams op dinsdag 11 september. 
(en eventueel een trainingsjas voor de coach/trainer)  
Locatie: Sport- en Turnhal, Parallelweg. 
We zijn er in ieder geval van 17:45 tot 19:15 en van 20:45 tot 21:15 aanwezig en dan  
kan de kleding opgehaald worden en tevens dient er een formulier ingevuld te worden 
waarbij het rugnummer gekoppeld wordt aan een speler/speelster. 
Teams die absoluut niet op bovengenoemd tijdstip kunnen maar op een andere tijd de 
kleding willen ophalen kunnen dit via de mail doorgeven aan kleding@wivoc.nl 
 
Anniek en Martijn, namens de Kleding Commissie 
 

 Scheidsrechters gezocht! 
Binnen de vereniging zijn we natuurlijk altijd opzoek naar nieuwe scheidsrechters. Ook 
aan regio-scheidsrechters hebben we op dit moment een tekort.  
Scheidsrechter worden kan gemakkelijk door je spelregelbewijs te behalen via 
www.vollleybalmasterz.nl. Natuurlijk geldt hierbij dat: Hoe meer scheidsrechters er 
zijn, hoe minder wedstrijden je maar hoeft te fluiten. Wie wil ons hierbij helpen? 
Neem contact op met arbitrage@wivoc.nl 
 
Marijn en Lotte, namens de Commissie Wedstrijdzaken 
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 Succesvol Skopein Wivoc Open Beachtoernooi. 

Afgelopen zondag vond onder ideale zonnige weersomstandigheden het afsluitende 
Skopein Wivoc Open Beachtoernooi plaats uiteraard op de 
beachvelden. In 2 poules van resp. 5 dames- en 5 herenteams werd 
er sportief gestreden om elke punt. Rond de klok van 13 uur kon de 
eindstand voor beide poules worden opgemaakt door Marion ten 
Barge (waarvoor dank) Bij de dames waren de “zandkorreltelsters” 
(Pien en Mirte) het team met de meeste punten terwijl bij de heren 
de winst ging naar de “SunShineBoys” (Mark, Wiljo en Ruud. Beide 
teams konden de Docugroup Beach Bokaal in ontvangst nemen en 
hebben ze toegezegd deze wisselbokaal volgend jaar te willen 
verdedigen. Een mooie afsluiting van het wedstrijdseizoen maar dit 
betekent niet dat de beachvelden gesloten zijn. Tot aan het eind van 
deze maand kan er ook op het zand gespeeld worden. 
 

 Voortgang OFO-project. (Ontwikkel Fasegericht Opleiden) 
Het Ontwikkel Fasegericht Opleiden is een project dat door samenwerking van diverse 
partijen (Provincie Gelderland en NeVoBo) tot stand is gekomen. Ook onze 
hoofdsponsor Servicetheater Skopein heeft hieraan een forse financiële bijdrage 
geleverd als geschenk voor ons 50-jarig jubileum op 2 september 2017. Wij zijn één 
van de tien verenigingen in deze regio die hiervoor zijn uitverkoren. Roy Wassen van 
de Nevobo is de procesbegeleider van het geheel. Hij begeleidt en bewaakt meer de 
inhoudelijke kant van het geheel terwijl bestuur, TC, trainers/sters en ouders invulling 
dienen te geven aan dit project.  Hiervoor zijn 3 werkgroepen samengesteld namelijk:  

a. Helpen met het tevredenheidsonderzoek. (nog 2 of 3 personen) 
b. Het uitwerken van leerlijnen. (nog 2 personen) 
c. Vormgeven aan de taken van trainersbegeleiders.( nog 2 personen) 

Gelukkig hebben er zich al een aantal ouders gemeld die de vereniging hierin willen 
gaan ondersteunen maar er zijn er meer nodig om de werkzaamheden goed in te 
kunnen vullen en uit te voeren. Deelname aan één van de drie bovengenoemde items 
betekent niet dat je er een heel jaar aan vastzit. De eerste bijeenkomst is ca. 2 uur en 
nadien kan de werkgroep er zelf invulling aangeven. Heb je interesse om ook een 
aantal uurtjes in je vereniging of die van je kind(eren) te steken meld je dan aan via 
een mail bij de Technische Commissie via tc@wivoc.nl 
 

Winnaars Docugroep 
Beach Bokaal 2018 


