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Vanuit het bestuur. 

Wij hadden als bestuur aangekondigd dat de vorige Nieuwsbrief de laatste zou 

zijn maar toch......bij deze nog een korte Nieuwsbrief met belangrijke 

informatie als je van beachvolleybal houdt en wanneer je straks weer 

verantwoord vanaf de beachvelden de harde ondergrond van de sportvloer 

gaat gebruiken. 

Helaas heeft het aangepaste schema voor gebruik van de beachvelden even 

op zich laten wachten omdat belangrijke informatie achterwege bleef. Goed 

nieuws voor de zondag beachers” er is weer volop plek om hier vrij te gaan 

beachen". De leden van HCW keren deze zomer niet meer terug op het zand 

en dat geldt voor zowel de zondag als de donderdag. Heb je zin en heb je tijd 

stuur even een mailtje naar voorzitter@wivoc.nl of een Appje naar 

0610080787 (Geert Beijers) met je wens, hoeveel personen, dag en tijdstip en 

het aantal velden. We proberen dan zo snel mogelijk te reageren. Ga er wel 

vanuit dat je mogelijk zelf de sleutel moet ophalen en weer terugbrengen. 

Uiteraard blijven de gebruikersregels op de beachvelden van toepassing zoals: 

• Net op hoogte hangen,  

• Geen knopen in de touwen leggen !!!!! 

• Zachte ballen zelf oppompen (accupomp ligt in het tuinhuisje), 

• Veld slepen en onder het net harken, 

• Net nadien ontspannen, 

• Materiaal opruimen zoals het op de afbeelding staat. 

• Sleutel weer retour in de brievenbus als er geen vervolg gebruiker is. 

Het aangepaste schema vind je in één van de bijlagen. 
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De overgang van het zand terug naar de zaal. 

In de bijlage vinden jullie een schema wat wordt aangeboden door 

Fysiotherapie Beatrixpark. Hierin staan oefeningen welke kunnen bijdragen 

ter voorkoming van blessures door de overgang van het zand naar de harde 

ondergrond van de zaal. Ook voor trainers is dit zeker bruikbaar in de 

voorbereiding op het zaalseizoen. Doe er je voordeel meer. Wij willen Gerjan 

van Eerden hartelijk danken voor deze bijdrage welke is geschreven vanuit de 

ervaring van enkele spelers en speelsters van onze eigen vereniging welke 

vorig seizoen met klachten en/of blessures op de behandeltafel terecht zijn 

gekomen. Deze oefeningen moeten bijdragen om dit te voorkomen. 

 

 

Op de beachvelden 

• 29 juli Actief Winterswijk zomertoer te gast voor beachvolleyballen 

• 31 juli JBC voor jeugd <13, < 15, <17 en < 19 jaar (waarschijnlijk de 

gehele dag, afhankelijk van het aantal inschrijvingen.) Inschrijving via 

Nevobo.nl. Deelname eigen jeugdleden gratis. 

• 17 augustus Spot Jongerenwerk te gast voor voetvolley of volleyballen. 

 

Vanuit de kledingcommissie  

Vanaf medio april 2022 is deze commissie nog op zoek naar opslagruimte voor 

kleding welke (tijdelijk) niet gebruikt wordt. Het gaat niet om grote 

hoeveelheden. Heb je een passende plek neem dan even contact op met 

kledingcommissie@wivoc.nl. 

Lieke, Karin en Martijn. 
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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 
 

Van de ledenadministatie 

Wij horen nog wel eens dat men de Nieuwsbrief (of andere informatie) niet 

heeft ontvangen welke per mail verstuurd is. Als je twijfelt aan de juistheid 

van je e-mailadres waarop je o.a. de Nieuwsbrief wilt ontvangen geef dan 

even het juiste adres door aan: 

Ledenadministratie@wivoc.nl of nieuwsbrief@wivoc.nl  

Uiteraard kunnen hier andere wijzigingen ook aan worden 

doorgegeven zoals een nieuw woonadres, wijzigen 

bankrekeningnummer, telefoonnummer etc.
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