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Vanuit het bestuur 

• Eerste thuiswedstrijden op zaterdag 6 oktober. 

Zaterdag a.s. hebben we de eerste ronde van thuiswedstrijden. Het 
programma is bekend, de scheidsrechters zijn aangewezen, tellers 
ingedeeld en ook de zaalwacht/corvee staat gepland. Voor deze laatste 

groep zijn er enkele aanvullingen nodig, omdat we met een onderbezetting 
te kampen hebben. Naast de bekende taken van veld opbouwen, tafels 

neerzetten, Banner Skopein Wivoc ophangen, enz., maar er is een 
belangrijke taak bijgekomen: 
De zaalwacht draagt ook zorg voor het wedstrijdsecretariaat. Eén 

lid van het zaalwacht/corvee team zorgt ervoor dat de computers 
klaar staan voor de betreffende wedstrijden en de overige 

computers aan de oplader liggen, ontvangt de scheidsrechters, 
bedankt hem of haar voor het fluiten namens de vereniging en geeft 
na afloop hem of haar een consumptiebon. Vergeet niet dat we 

zonder scheidsrechters niet kunnen spelen dus wees er zuinig op! 
 

• Teamfoto’s maken. 
Tijdens de eerste thuiswedstrijden gaan we ook teamfoto’s maken. 
Ongeveer een uur tot drie kwartier voor de wedstrijden worden deze foto’s 

gemaakt. Iedereen uiteraard in wedstrijdtenue. Daar waar mogelijk met 
trainer en/of coach. Wil je om redenen van privacy niet op de foto laat dit 

dan even weten, zodat we niet onnodig staan te wachten. De foto’s komen 
op de website te staan en worden gebruikt bij eventuele wedstrijdverslagen 
in de krant. 

 
• Rookverbod entree sport- en turnhal. 

Afgelopen week hebben we bericht ontvangen vanuit de gemeente dat er 
een algeheel rookverbod geldt op het bordes voor de schuifdeur en op de 
trap van de sport- en turnhal. De gemeente heeft een rookplek ingericht 

onder de boom bij de fietsen. 
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“de rookplek” 

 
• Sportverzorging 

Ook het komend jaar zal Yvet Koskamp op de dinsdagavond van de even 

weken in de sport- en turnhal aanwezig zijn om te bekijken of eventuele 
blessures te behandelen zijn. Uiteraard kun je hiervoor ook terecht bij 

Fysiotherapiepraktijk Beatrixpark. 
Op de zaterdag hebben wij nog niet kunnen voorzien in de (tijdelijke) 
vervanging van Debbie Mateman. Zij is nog steeds niet hersteld van de val 

in het voorjaar van dit jaar. Natuurlijk wensen wij haar een spoedig herstel 
en hopen dat zij snel weer aanwezig kan zijn tijdens de thuiswedstrijden. 

 
• Kleding alle teams.  

Afgelopen weken is de kledingcommissie, bestaande uit Anniek Abbink en 

Martijn Roerdink, drukdoende geweest om de kleding weer uit te delen aan 
de teams, trainers en coaches. Verrast door de groeispurten van enkele 

jeugdleden hebben zij wat extra tenues moeten regelen. Dan is het niet 
alleen even naar Leugemors Sport shirtjes halen, maar ook de juiste maten 
opnemen, rugnummers, mogelijk logo van de sponsor regelen komt dan om 

de hoek kijken. Vanuit het bestuur kunnen wij niet anders vaststellen dat zij 
hier bijzonder goed in geslaagd zijn. Het restant van de kleding ligt in de 

centrale opslag zodat niemand ongevraagd iets uit de kast kan pakken. Heb 
je wat nodig, stuur even een mailtje naar kleding@wivoc.nl met natuurlijk 
de juiste gegevens en dan wordt het geregeld. Alleen de shirts van de CMV-

jeugd zijn in de sport- en turnhal aanwezig. Deze zijn dan ook enkel en 
alleen voor de CMV-jeugd bestemd. 

 
• Scheidsrechters gezocht! (Herhaalde oproep!!) 

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. 
 
 

mailto:kleding@wivoc.nl
http://www.vollleybalmasterz.nl/
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Wie wil ons hierbij helpen? Neem contact op met arbitrage@wivoc.nl 
Met vriendelijke groeten, 
Marijn en Lotte 
 

• Trainingsmogelijkheid voor nieuwe leden (inloop training) 

Op woensdagavond hebben we de mogelijkheid om beginnende 

volleyballers op te vangen in een aparte trainingsgroep. De training vindt 
plaats in de sportzaal van de Alma, van 19.30 - 21.00 uur, is toegankelijk 
voor dames en heren. De eerste training is op woensdag 10 oktober a.s. 

Ken je iemand die lid wil worden dan is dit een mooie startgroep. Naast dat 
deze mogelijkheid op de website van Winterswijk Actief staat zal er ook 

media-aandacht aangegeven worden en een aankondiging bij het AZC 
komen te hangen. Op deze manier hopen we dat we de drempel kunnen 
verlagen om lid te worden en bestaande trainingsgroepen niet steeds 

belasten met “nieuwkomers”. Dus hoor of weet je iemand die graag wil 
volleyballen, of kun jezelf op je vaste trainingsavond een keer niet dan is dit 

het moment om in te stappen of toch te trainen zonder enige verplichting! 
 
• Shirtsponsors 

In de afgelopen mooie zomer zijn een aantal teams actief geweest met het 
zoeken en vinden van sponsors voor inspeelshirts. Het resultaat mag er zijn 

zoals je hieronder kunt lezen. 
Heren 1 heeft Janssen Interim Services op de shirts staan. 
Meisjes B1 hebben Janfleur op de vrolijk gekleurde shirts staan. 

Heren recreanten hebben Het Witte Kruis en Fysiotherapiepraktijk 
Beatrixpark op de Hoody’s staan en BVH Hoveniers op de inspeelshirts. 

Complimenten voor dit stukje zelfwerkzaamheid. 
 

• Extra training jeugd in de herfstvakantie. 

Op woensdag 24 oktober zullen de MB1, MB2, MC1 en JC1(mix) een extra 
training aangeboden krijgen. Het worden thematrainingen waar aandacht 

wordt gegeven aan diverse onderdelen van het volleyballen zoals het geven 
van set-up, verwerken van een rallypass en servicepass. De training begint 
om 10.00 uur en zal ca. 3 uur duren. Locatie is de sport- en turnhal. 

 
• 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. 

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 (wij zoeken nog 2 of 3 

personen); 
b. Het uitwerken van leerlijnen (wij zoeken nog 2 personen); 
 

mailto:arbitrage@wivoc.nl


 

 
 
 
 

Volleybalvereniging Skopein Wivoc BIC RABONL2U 
Postbus 469 IBAN  NL62 RABO 0371 2707 07 

7100 AL Winterswijk www.wivoc.nl 
 

 

Wilt U deze Nieuwsbrief niet langer meer ontvangen, stuur 
dan een email naar: Nieuwsbrief@wivoc.nl. 

Wij zullen dan uw email adres uit ons bestand verwijderen 
 

 
 

 
c. Vormgeven aan de taken van trainersbegeleiders (wij zoeken nog 2 

personen). 
Een aantal ouders heeft zich aangemeld, 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 
jouw vereniging of die van je kind(eren) te steken, meld je dan nu zo 
spoedig mogelijk aan via een mail bij de Technische Commissie via 

tc@wivoc.nl 
Wij willen, of eigenlijk moeten zo spoedig mogelijk van start om aan 

de voorwaarden van de Nevobo en provincie te voldoen!!!! 
 

mailto:tc@wivoc.nl

