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Vanuit het bestuur 

 

Jongens Mix C1 KAMPIOEN!! 

Afgelopen zaterdag zijn de jongens en meisjes van het Jongens Mix C teams 
erin geslaagd om het kampioenschap binnen te halen. Een geweldige 
prestatie is zeker de wijze waarop het werd gedaan. Met 7 wedstrijden 35 

punten, 28 gewonnen en 0 verloren sets ben je toch een waardig kampioen. 
De tribune was goed gevuld met zowel jeugdleden, ouders, opa’s en oma’s 

en dit zorgde voor een leuke sportieve sfeer. Na het winnen van de 1ste set 
was het kampioenschap een feit. Niets geen verslapping in het spel tonen 
maar gewoon doorgaan en ook de volgende 3 sets werden ruim gewonnen. 

Team en begeleiding van harte gefeliciteerd (of taart). 
 

 
 

• OFO-trajekt van start 

Het heeft even geduurd, en de nodige inspanning gekost van de TC en het 

bestuur, maar het opleidingstraject voor onze trainers en trainsters is 

afgelopen zondag van start gegaan met een bijeenkomst voor de 

enquêtecommissie en de leerlijnen. 
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In de bestuurskamer van WIKO kwamen de betrokkenen voor de enquête om 

9.30 uur bij elkaar. Doelstelling was om een enquête op te stellen waaruit op 

te maken valt hoe tevreden de leden zijn over het aanbod van de trainingen. 

Zodra deze enquête gereed is, zullen zowel de (jeugd)leden als de ouders en 

trainers gevraagd worden deze in te vullen. Wij noemen dit de 0-meting. Om 

11.00 uur namen de leden van de commissie leerlijnen de plaatsen in. In 

deze commissie heeft men van Roy Wassen de opdracht gekregen om de 

juiste wijze van training geven, en de daarbij behorende trainingsvormen, 

aan het papier toe te kennen. Dit geldt voor het niveau vanaf CMV-1 tot en 

met A-jeugd. Zondag a.s. vanaf 14.00 uur komen de potentiele 

trainersbegeleiders op dezelfde locatie bij elkaar. Ook onder begeleiding van 

Roy Wassen zullen zij bijgepraat worden wat van hen verwacht wordt en aan 

het werk gaan met een plan van aanpak. 

 

• Jaarlijkse oliebollentoernooi dinsdag 18 december 

Ook dit jaar sluiten wij het jaar af met het traditionele olliebollentoernooi. 
Naast het spelen van enkele wedstrijden als team/trainingsgroep zijn er 
natuurlijk ook oliebollen (Met dank aan De Heer Varsseveld en Bianca 

Matser) en voor de liefhebber Glühwein. Deelname is natuurlijk voor alle 
leden, dus zowel recreanten als competitiespelers en speelsters. Inloop vanaf 

19.00 uur en de eerste wedstrijden beginnen om 19.30 uur. Organisatie is in 
handen van de toernooicommissie. 
 

• Laatste thuiswedstrijden in 2018 

(en wordt meisjes B1 kampioen???) 

 
Op zaterdag 15 december worden alweer de laatste thuiswedstrijden 

gehouden. Voor Meisjes B1 kan dit een extra spannende dag worden omdat 
ze voor het kampioenschap gaan. De kampioenswedstrijd begint om 13.00 
uur en de tegenstander is het MB1 team van S.C. Gorssel uit de gelijknamige 

plaats tussen Zutphen en Deventer. Deze ploeg staat met 1 punt uit 8 
wedstrijden helemaal onderaan terwijl onze meiden met 36 punten uit 8 

wedstrijden de ranglijst aanvoeren, gevolgd door DES MB 1 met 31 punten 
uit 8 gespeelde wedstrijden (stand d.d. 3 december 2018). Het is natuurlijk 
altijd leuk om onze jeugd te zien spelen maar dit zijn toch net even de 

wedstrijden met een klein beetje extra lading. Bovenstaande kan komen te 
vervallen als er komend weekend verrassende uitslagen zouden zijn en de 

meisjes mogelijk al kampioen zijn!!!! (volg de website) 
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• Een mooi redactioneel stuk in Mijn Magazine 
 
In de bijlage bij deze Nieuwsbrief treffen jullie een mooi redactioneel stuk 

aan over Myrthe Schoot en haar warme band met Skopein Wivoc. Dit artikel 
is afgelopen weekend in de Achterhoek verspreidt via Mijn Magazine in een 
oplage van 134.000 stuks. Een mooi stuk reclame voor onze vereniging 

denken wij. 
 

• Deelname voorrondes Nederlands Open Jeugd Kampioenschap 
 

Ook dit jaar zullen enkele van onze jeugdteams mee gaan doen aan de 
voorrondes van het NOJK. Twee meisjes teams gaan op 5 januari proberen 
zich te plaatsen voor de volgende ronde. Meisjes B gaat naar de VoCaSa hal 

in Nijmegen terwijl meisjes C in de Pathmoshal in Enschede hun beste 
beentje voor zullen zetten. Op dit moment is het definitieve programma nog 

niet bekend. Zodra dit wel het geval is, zal het op de website en via Facebook 
bekend gemaakt gaan worden. 
 

• Heren 1 start op 5 januari 2019 al met de competitie! 
 

Doordat de promotie naar de 3de divisie wat laat bekend is geworden 
moesten er enkele wedstrijden in goed overleg met de tegenstander worden 

vastgesteld. Het gevolg was dat de wedstrijd tegen Time Out ‘75 niet anders 
dan op 5 januari 2019 gespeeld kan gaan worden. Daarbij is ook de zaal 
afwijkend namelijk sportzaal de Vlier. Aanvang van deze wedstrijd is om 

15.00 uur. Wilt U komen kijken houdt er dan wel rekening mee dat U of 
sportschoenen aantrekt of op sokken / blote voeten de sportvloer betreedt. 

Hier is geen voorziening voor publiek en ook geen kantine. 

 
• We zijn nog op zoek! 

 
Hans Abbink heeft aangegeven volgend jaar oktober af te treden als 

penningmeester. De functie van (2de) penningmeester is helaas nog niet 
ingevuld. I.v.m. de aanpassing van de nieuwe structuur en het meedenken 

hierover is het een nadrukkelijke wens vanuit het bestuur om naast basis 
financieel inzicht ook over bestuurservaring te beschikken! Aanmelden 
kan via een mail aan secretaris@wivoc.nl of een gesprek met de huidige 

penningmeester. Deze functie lijkt ons ook heel goed in te vullen door 
2 personen opgesplitst in 1ste en 2de penningmeester. 

  

mailto:secretaris@wivoc.nl
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• Vrijwilligersmiddag 
 

  
Ook voor dit lopende seizoen vinden wij dat we de vrijwilligers moeten 

belonen voor hun verenigingswerk. Want zonder vrijwilligers gebeurt er niets 
binnen een vereniging. De opzet zal niet veel afwijken van de afgelopen 

jaren. Op zondagmiddag 20 januari 2019 vanaf 15.00 uur staat de deur voor 
jullie open bij onze hoofdsponsor Servicetheater Skopein voor een hapje en 
een drankje. Rond de klok van 18.00 uur denken wij dat het mooi is geweest. 

De officiële uitnodigingen worden in december overhandigd of verstuurd. 
 

 
 

• Trainingsmogelijkheid voor nieuwe leden (inloop training) 
(momenteel telt deze groep al 8 “vaste nieuwkomers”) 

 
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. Naast dat deze mogelijkheid op de website van 

Winterswijk Actief staat zal er ook media-aandacht aan gegeven 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!  
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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. 

 
 

 

• Bericht van de ledenadministratie. 
 
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. 

  
Ook als er zich anderszins wijzigingen voordoen (nieuw adres, ander 
mobiel telefoonnummer) dit s.v.p. doorgeven aan: 

ledenadministratie@wivoc.nl. 
 

 
 

 
 

Wij wensen iedereen 

 

Het bestuur Monique, Hans en Geert 
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