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Beste lezers, 

Kerst en Oud & Nieuw staan weer voor de deur. De volleyballers maken 

zich op voor een korte pauze rond deze feestdagen. Voetballers hebben 

hun kicksen voor wat langere tijd in het vet gezet. En ook de tennissers 

hoeven voorlopig geen competitiewedstrijden meer te spelen.  

Tennisspelers kunnen dit jaar echter wel voor het eerst tijdens de 

wintermaanden hun vaardigheden op peil houden op de kunstgrasbanen. 

Daar zijn echter wel enkele spelregels aan verbonden. Welke dat zijn, kun 

je elders in deze Sociïaloog lezen. 

Het duurt nog even, maar we melden het nu alvast. Op zaterdag 25 maart 

2017 is er weer een ‘oud ijzer dag’ bij Sociï. Kun je niet zo lang wachten? 

Dan kun je het oude ijzer nu al  naar de Walterslagweg 4 brengen. Daar 

staat een container waar je het in kunt gooien. De opbrengst vloeit in de 

clubkas van Sociï. Dus kom maar op met die kilo’s!   

                             Prettige feestdagen!

                      De redactie

    
De Sociïaloog is (nog steeds!) op zoek naar:  

 

Redactielid afdeling Voetbal 
 

Dus vind jij het leuk om….. 
- Kopij voor de afdeling voetbal te coördineren? 
- Zelf af en toe een stukje te schrijven? 
- Circa viermaal per jaar een redactievergadering bij te wonen? 

 
Meld je dan nu aan. Stuur een e-mail naar info@gosselinktekst.nl  
Wil je eerst meer informatie, bel dan Philip Vaartjes, tel. (0575) 441651 
of Tanja Kits, tel. 06-24249721. 
 

mailto:info@gosselinktekst.nl
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“Zondag 8 januari  

2017 is er een 

nieuwjaarsborrel. 

Vooraf kan er 

gezamenlijk 

gesport worden in 

de sporthal” 

 

Beste lezers, 

Het bestuur van de afdeling Voetbal is weer compleet. Jeroen Fransen 

wil Arend-Jan opvolgen als jeugdvoorzitter en Anja Hissink wil Jeroen 

ondersteunen als jeugdsecretaris. Nu kan AJ definitief afscheid nemen en 

al zijn taken overdragen. Ik wens beiden natuurlijk veel plezier om samen 

met de jeugdleiders onze jeugd aan het spelen te houden. 

Om verder te gaan met onze jeugd. Er  zijn opnieuw enkele teams die 

herfstkampioen kunnen worden of dat inmiddels al zijn. De Meisjes 0-17 

en Jongens 0-13 zijn vrij zeker, maar er zijn 

meer teams die er goed voor staan. De 

samenwerking met Vorden verloopt 

uitstekend en we hopen deze dan ook 

voort te zetten en uit te breiden. Als het 

gaat om de meisjes en dames zijn we 

samen met Vorden en Ratti in gesprek om 

te kijken of we samen een sterke damestak 

kunnen opzetten. Wordt dus vervolgd. 

Voor het nieuwe seizoen zal er bij de jeugd 

onder de 12 een nieuwe competitieopzet 

komen. De KNVB is hier druk mee bezig. De 

intentie is om de jeugd meer aan de bal te krijgen en ook het spelplezier te 

vergroten. Bovendien vervalt de scheidsrechter (minder spelregels). Die 

wordt meer een spelleider op afstand. Tevens is het de bedoeling de 

invloed van het publiek langs de kant positief te beïnvloeden. Grotere 

afstand tussen publiek en veld om de spelleider beter zijn werk te kunnen 
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laten doen en negatieve invloed zo veel mogelijk uit te bannen. Dus alleen 

positief aanmoedigen. 

Voor de selectie zijn we op zoek naar een nieuwe trainer. Tim heeft 

aangegeven aan het eind van het seizoen bij Sociï te stoppen om volgend 

seizoen trainer te worden bij EGVV. Voor hem bijna een thuiswedstrijd 

omdat Tim in Lochem woont en werkt bij de Waltakke. Bij dezen wil ik Tim 

bedanken voor zijn inzet en bijdrage aan onze selectie die, ondanks dat ze 

vrij smal is, dit seizoen toch goed meedraait in de 5de klasse.   

Goed nieuws ook uit de afdeling Tennis waar het 100ste lid is verwelkomd. 

Zo te zien heeft de investering in kunstgrasbanen duidelijk geleid tot meer 

tennisplezier. Ook het aanstellen van een nieuwe tennisleraar lijkt zijn 

vruchten af te werpen. Ga zo door zou ik zeggen in een tijd dat de meeste 

mensen alleen maar praten over vergrijzing in de kleine kernen. 

Inmiddels is er ook een vrijwilligersavond geweest, waarbij ook alle 

sponsoren waren uitgenodigd. De energiecoöperatie heeft een barbecue 

georganiseerd bij Sociï om háár vrijwilligers te bedanken voor het leggen 

van de zonnepanelen. Beide avonden waren zeer geslaagd. 

Denk aan 21 december, de laatste trainingsavond waarbij ook tennis en 

volley aanwezig zijn. Elke afdeling gaat eerst zelf sporten om daarna 

gezamenlijk het jaar af te sluiten. Zondag 8 januari a.s. is er een 

nieuwjaarsborrel. Vooraf kan er eerst gezamenlijk gesport worden in de 

sporthal. Verdere informatie volgt via de mail. 

En over het nieuwe jaar gesproken: wat vliegt de tijd! Als de volgende 

Sociïaloog uitkomt, zijn we alweer toe aan de ledenvergadering. Die wordt 

namelijk op 27 maart gehouden. Je bent van harte uitgenodigd. 

Gert Hiddink  
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 Vuile huichelaar 

Gisteravond zapte ik rond 

middernacht langs de zenders, 

bijkomend van de zware 

nederlaag die Feyenoord net had 

geleden in Manchester. Met 4 – 0 

gingen we ten onder tegen United 

in de voorlaatste poulewedstrijd 

van de Europa League. Het wordt 

dus beslist in de laatste wedstrijd, 

thuis in de Kuip tegen het 

Fenerbahçe van Dick Advocaat en Robin van Persie. Winnen met 2 

doelpunten verschil is de opdracht. Alleen dan is overwintering in Europa 

gegarandeerd. De supporters leken 

alvast een voorschot te nemen op een 

positief resultaat. Zij zongen op Old 

Trafford hun longen uit het lijf, ondanks 

het mindere resultaat.  “♫ Zlatan, your 

nose is offside ♫ !” Laten we hopen dat 

Feyenoord een lange neus naar 

Manchester kan maken, na de wedstrijd 

tegen Fenerbaçhe … 

Terug naar mijn rondje langs de zenders 

gisteravond. Ik beland in een herhaling van De Wereld Draait Door. Aan 

tafel onder andere Youri Mulder, die naar zijn mening wordt gevraagd over 
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de ophef rond de nieuwe koploper in de Duitse Bundesliga: RB Leipzig. 

Deze club promoveerde de laatste 6 jaar 4 maal en staat dus nu aan kop 

op het hoogste niveau van het Duitse voetbal. Dit was niet gelukt als Red 

Bull de club geen vleugels had gegeven. Vleugels in de vorm van miljoenen 

euro’s wel te verstaan. Met dit geld kocht de club een licentie, jonge 

spelers, trainers en managers met het gewenste resultaat: het bereiken 

van de top binnen 10 jaar. Overigens staat RB niet voor Red Bull, maar 

voor RasenBallsport. Een 

bedrijfsnaam in de vereni-

gingsnaam mag namelijk niet 

meer in Duitsland. Succes door 

veel geld, het stuit de Duitse 

voetballiefhebber tegen de borst. 

Het leidt tot ludieke spandoeken 

in de stadions. ‘Rich Bastards’, 

‘Nein zu RB’, ‘Jeder Zehnjärige 

hat mehr Tradition als ihr’ en 

‘Hier stirbt Tradition’ zijn enkele voorbeelden van teksten die de club 

veroordelen. Met name de laatste twee teksten geven de onvrede van de 

liefhebber weer. Succes moet niet gekocht kunnen worden, maar worden 

bereikt door clubs met een 

lange, rijke, geschiedenis. 

Clubs van het volk. De Duitsers 

hebben daar een prachtige 

benaming voor en die valt dan 

ook regelmatig in de discussie: 

Traditionsverein. Wat een 

schitterend woord is dat. 

Spreek het maar eens een paar keer achter elkaar uit en laat de letter ‘r’ 

daarbij lekker rollen tegen je gehemelte. Je voelt de geschiedenis 

opborrelen en de warme gevoelens voor de clubs, die dit predicaat mogen 



                            December 2016  

 

- 10 - 
 

dragen, ontstaan als vanzelf. Manchester United, Fenerbahçe en natuurlijk 

Feyenoord kun je met een beetje fantasie voorbeelden noemen van een 

Tradtionsverein. Maar in Duitsland zelf hebben ze natuurlijk Hamburger 

SV, Schalke 04, Karlsruhe SC om er maar een paar te noemen. Youri 

Mulder verwoordde het in De Wereld Draait Door ongeveer als volgt:  “Ik 

ben van jongs af aan een Sportschau kijker … en toen voetbalde ik in één 

keer in het Volks-

parkstadion…“ Het ge-

voel, dat Mulder hier 

vertolkt, is wat de 

discussie in Duitsland 

voedt in de strijd tegen 

de macht van het geld. 

De warmte van de 

emotie tegenover de 

kilte van het geld. En ik, 

romanticus als ik ben, begrijp dat helemaal. Sport en emotie gaan samen. 

Nee tegen het grote geld!  

Ook in andere sporten vinden we voorbeelden van de warmte en emotie 

van de sport. Komend weekend kunnen we weer genieten van onze 

nationale held. Als klein jongetje was hij iedereen de baas op de kartbaan. 

En nu, als jongste op het circuit, mag hij met de grote jongens strijden in 

de Formule 1 en hij doet het fantastisch. Wat een mooie sport toch, dat 

autoracen. Max Verstappen in Abu Dhabi ….. Maar wacht eens even; 

formule 1, de miljardenindustrie van Bernie Ecclestone, Abu Dhabi, 

hoofdstad van het emiraat dat groot geworden is door de olie ? Dat is niet 

echt: nee tegen het grote geld. En wie geeft Max vleugels ? Wat ben ik 

toch ‘een vuile huichelaar …….. ♫ ‘ 

                  Jan Garritsen  
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D’n Olde Kriet  ·  Eetcafe  ·  Cafetaria 
Dorpsstraat 25 · 7234 SM · Wichmond · 0575-441600 
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JO11, een geweldig team! 

Al sinds de F is het een vaste groep met twee vaste trainers - en wat voor 

trainers ((-;  Van dribbelen naar strakke passes en van pieren zoeken naar 

schieten in de kruising. Wat een geweldig team is JO11 toch! 

Ook aan het 

trainersjargon zijn 

ze inmiddels al 

gewend, zoals 

'potje met pieren' 

(te dicht op elkaar) 

en 'wespen' (geef 

ze geen ruimte). 

Nu, met de win-

terstop in het 

vizier, kijken de 

trainers vol trots 

terug op de ont-

wikkeling van deze E-spelers (JO11-spelers voor intimi) en kijken de spelers 

uit naar de warme kachel thuis.  

Immers, alles beter dan blauwbekkend op een veld te staan na een iets te 

gezellig verjaardagspartijtje. Sietse, Siebren, Niek, Thijmen, Pim, Timon, 

Sal, Thijn, Lynn en Bo: geniet van de vakantie en misschien na de 

winterstop naar de 3e klasse? Met de zon straks in het vooruitzicht kan het 

niet mis gaan ((-; 

                Roy Weetink en Freddy Hogendoorn  

Van dribbelen naar strakke passes. 
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Wisten jullie dat F1 oftewel JO9-1… 
 
 
... deze eerste helft van het seizoen is geëindigd op de zevende plek. 
 
… er supergoeie wedstrijden zijn gespeeld, zoals uit tegen Barchem, waar 
ze hebben gevochten voor de overwinning. Dik verdiend dus. 
 
… er ook wedstrijden bij waren die minder gingen, maar waar wel van is 
geleerd.  
 
… ze door kunnen vechten tot de laatste minuut, ook al winnen ze niet. 
 
… we tijdens trainingen veel oefenen met o.a. passen, dribbelen, op tijd 
overspelen, kijken waar je heen speelt en we dit tijdens wedstrijden steeds 
meer terug zien. 
 
… Joost zich heeft ontpopt als een superkeeper, mede dankzij de 
keeperstraining van onze MAS-stagiaire Bjorn.  
 
.. Britt niet gauw opgeeft en vaak net zolang doorvecht tot ze bal heeft 
veroverd. 
 
… Luca hele mooie voorzetten kan geven, waar regelmatig uit wordt 
gescoord.  
 
… Jonathan heel wat “voetbalmoves” in huis heeft om menig tegenstander 
te passeren. 
 
… Niek helemaal op zijn plek is achterin, waar de tegenstander niet zo 
maar langs hem komen. 
 
… Mart een veelzijdige speler is, overal inzetbaar en graag scoort.  
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… Lars z’n taken achterin zeer serieus neemt en alles weg werkt naar 
voren. 
 
… Yorik nog niet zo lang op voetbal zit, maar met z’n geweldige schot en 
fanatieke inbreng een aanwinst is voor het team. 
 
… Emma zich steeds meer laat zien in het veld en een prima schot in de 
benen heeft. 
 
… Emily steeds fanatieker een duel aangaat en er regelmatig een wint.  
 

… het team op 
vrijdagavond 28 oktober 
een Abraham in de tuin 
heeft gezet bij 
trainer/leider Peter 
Bergervoet. En vervolgens 
op zaterdagmiddag een 
gezellig feestje heeft 
gevierd bij  de Warnstee,  
waar ze zich prima hebben 
vermaakt.  
 

… het team 15 november naar een wedstrijd is geweest van Jong Oranje bij 
de Graafschap. Ze hebben hun ogen uit gekeken en ontzettend genoten.  
 
.. het een gezellig stel jongens en meiden bij elkaar is, die goed met elkaar 
overweg kunnen en veel plezier hebben in het voetbal. 
 
.. er een fanatieke club ouders is bij dit team, die bijna alle wedstrijden 
aanwezig zijn om aan te moedigen. Top! 
 
… de jongens en meiden mede besloten hebben om in dezelfde klasse te 
blijven voetballen en er weer helemaal voor willen gaan in het voorjaar!  
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De toppers van de F2 

De helft van het team (Pepijn, Giel, Daan, Robin, Tygo, Juul 

Douwe en Yoena) had vorige seizoenen al ervaring opgedaan bij de Mini- 

F. Nu met de geweldige aanwinsten Kim, Lynn, Claudia en Reinder erbij, 

staat er een compleet F2 team. En wat zijn ze samen goed aan het 

voetballen! 

De trainers zijn samen met de 

jonge voetballertjes op zoek 

naar de juiste positie in het 

veld. Ontdekken wat  je leuk 

vindt en waar je goed in 

bent. De eerste spitsen, 

verdedigers en middenvelders 

laten hun kwaliteiten zien en 

weten elkaar ook al steeds 

beter te vinden. Wat vorig jaar nog een  wilde trap tegen de bal was, 

worden momenteel gerichte passes en mooie acties. Iets waar ze zelf ook 

erg trots op zijn. 

Enthousiasme 

Ook de plek van de keeper is voor een groot aantal nog steeds erg 

populair, hoewel anderen al wel besloten hebben dat ze het liefste toch 

zelf de doelpunten maken. En gescoord wordt er. De jongens en meiden 

doen erg goed mee in de competitie. Ze draaien bovenin mee en hebben 

momenteel van de negen gespeelde wedstrijden zestien punten te 

pakken. Een knappe prestatie en het enthousiasme voor het spelletje 

straalt van het hele team af. Op naar de tweede helft van het seizoen. 

        Ze doen erg goed mee in de competitie. 
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Lankhorsterstraat 31, 7255 LC  Hengelo 

T: (0575) 46 16 76 / 06 10 39 35 20 

E: info@bremerstraatwerk.nl 

 

 

 

mailto:info@bremerstraatwerk.nl
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De avonturen van het tweede elftal in 
de kelderklasse 
 

Herkenbaar, op zondagochtend eigenlijk andere bezigheden hebben 

maar toch ook graag op de hoogte willen zijn van de prestaties van de 

talenten uit het zo geliefde tweede? Gelukkig is er een overijverige speler 

bereid gevonden om u eens aan de hand te nemen om het reilen en 

zeilen  van het team in een alleraardigst artikel door te nemen. 

Uit wie bestaat dat tweede eigenlijk? Goede vraag. De trots van de 

vereniging bestaat uit louter ruwe diamanten, waar de één wat meer 

polijsting nodig heeft dan de ander. Daarnaast staat er een ijzersterke staf 

die, zoals in de wandelgangen gehoord, zelfs een lucratief aanbod uit het 

Midden-Oosten heeft laten lopen om deze uitdaging met beide handen 

aan te grijpen. Ook kan het team vertrouwen op een hondstrouw legioen 

dat wedstrijd na wedstrijd maar weer braaf komt opdagen en de ploeg 

luidkeels toezingt. Niet voor niets wordt social media op zondagochtend 

overspoeld met #delankhorstsfeer12eman. 
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“Dat betekent de 

knop omzetten en de 

focus verleggen naar 

de week erop” 

Tot zover de randzaken, laten we de keiharde feiten eens op tafel leggen. 

Na een vlekkeloze voorbereiding begon in september dan eindelijk de 

competitie. De talenten stonden te trappelen om, na maanden geduld te 

hebben gehad, eindelijk weer eens ergens voor te spelen. De batterij was 

weer opgeladen en de neuzen stonden de goede kant op. De eerste 

wedstrijd was een heuse burenruzie tegen 

promovendus Pax. We wisten deze 

wedstrijd wel drie keer te scoren!  Dat 

deden de Hengeloërs ook en zelfs nog 

viermaal vaker. Voor de snelle rekenaars 

onder ons is het een correcte en tevens 

juiste conclusie dat we met lege handen 

stonden. Dat betekent de knop omzetten 

en de focus verleggen naar de week erop, 

toen we in Zutphen weer tegen een stel 

blauwhemden mochten aantreden. 

Nostalgisch ook wel, want de tijd zal uitwijzen of het de laatste keer was 

op een veld van autobanden. Over de wedstrijd kunnen we kort zijn: we 

vergaten onszelf te belonen. En maken wij de kansen niet, dan doet de 

tegenstander dat wel. En dus stonden we na twee wedstrijden nog altijd 

op een troosteloze zero points.  

Bietenbrug 

Na deze valse competitiestart wisten we allemaal wat ons te doen stond, 

dus was het zaak om woorden om te zetten in daden en Basteom was het 

slachtoffer van de Wichmondse dadendrang. Aangemoedigd door het al 

eerder geroemde legioen kon het team meerdere achterstanden 

ombuigen om aan het eind de volle buit mee te pakken. Nooit opgeven, 

een wedstrijd is pas gespeeld als het laatste fluitsignaal heeft geklonken. 

Dat klonk voor Sociï exact op tijd waardoor de eerste drie punten konden 

worden bijgeschreven. Deze wedstrijd biedt perspectief voor de komende 
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wedstrijden,  al moeten we niet te hard van stapel lopen en het van 

wedstrijd tot wedstrijd bekijken. Nog terend op de euforie van een week 

eerder gingen we in Kranenburg de bietenbrug op. Een wedstrijd met twee 

gezichten waarin we voor de theepauze vergaten te voetballen. Na de 

achterstand liepen we achter de feiten aan en uiteindelijk zou het ook niet 

meer goed komen. Weer met beide benen op de grond. 

Keeperstalenten? 

Inmiddels zijn we al halverwege de eerste seizoenshelft en het spijtige is 

dat over de wedstrijd tegen de gasten uit Hanzestad Doesburg uw 

verslaggever weinig te zeggen heeft. Niet omdat het ’t schrijven niet waard 

is, maar om de doodsimpele reden dat deze op een ander veld aan het 

schitteren was. Uit de analyses 

achteraf werd wel duidelijk dat 

we minimaal recht hadden op 

een punt. Jammer genoeg kom 

je in zo’n wedstrijd achter en 

moet je in de achtervolging. 

Kom je voor, nou, dan moeten 

we het nog maar eens zien hoe 

zo’n wedstrijd loopt. Helaas sloeg deze wedstrijd ook het noodlot toe en 

viel onze keeper zwaar geblesseerd uit. Om toch even een serieuze noot te 

plaatsen: heeft u voor uzelf en uw omgeving nog onontdekte 

keeperstalenten? Aarzel dan niet en geef de staf een belletje! Functie-

eisen zijn er nauwelijks, alleen dat je goed moet kunnen vissen. Uit het 

doel, wel te verstaan. 

Ojee… 

HC’03 kwam vervolgens naar sportpark de Lankhorst om eens te laten zien 

wat ze allemaal konden. Tussen hun plek op de ranglijst en de onze kon 

wel een auto parkeren dus zo gek was het niet dat de bookmakers ons 

lichtelijk in het nadeel schatten. Sociï wilde de huid zo duur mogelijk 
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“…. en gaan de 

koppies hangen” 

verkopen en streed voor wat het waard was. Tot aan de tegengoal was er 

nog niet veel aan de hand. Maar ja, dan valt deze op een wel heel 

ongelukkig moment en moeten we toch eens die middenlijn over. We 

kregen de deksel op de neus toen de bezoekers nog tweemaal raak 

prikten. Ojee, het zal toch niet weer? zag je iedereen denken. Nu was het 

aan ons, tandje erbij! We maakten er één, we maakten er zelfs twee en 

een prachtig en vooral spannend schouwspel voltrok zich op de vroege 

zondagmorgen. Net toen we een alles of niets offensief voorbereidde werd 

de marge weer groter. Dan valt de goal toch op een verkeerd moment en 

gaan de koppies hangen. Balen, weer niet. Er zat meer in, maar als je te 

slordig bent aan de bal, de eindpass niet goed is en je de kansen niet benut 

roep je het over jezelf af.  

Kelderklasseniveau 

Angstgegner Voorst was de volgende opponent. Een team waar Sociï het 

altijd lastig heeft. We begonnen met een verkeerde instelling aan de 

wedstrijd en voetbalden vooral tegen onszelf. De ruststand was 

logischerwijs niet om over naar huis te schrijven. 

De tweede helft bracht niet veel meer vertier, al 

werd de eer nog wel gered. Na de wedstrijd 

moesten we elkaar maar eens goed de waarheid 

zeggen! Dat dit een waarheid als een koe is, 

bleek wel toen we een week later wederom op 

nepgras mochten aantreden. Na een 

voorbereiding op kelderklasseniveau (een 

warming-up in de voortuin van een gastvrije 

Brummense familie) was het nu of nooit. 

Aankaken of afhaken. Met het mes tussen de tanden. Doordat de 

buitenwereld zoveel druk op het team heeft gelegd was het even aftasten 

om in het juiste ritme te komen. Toen dat ritme er eenmaal was, gingen 

we nog net niet naar huis maar stonden we.. achter ja. Het vreemde is dat 
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we zelf kans op kans creëerde maar de trekker niet overhaalden. Hij mocht 

er gewoon niet in en als je niet scoort win je geen wedstrijd. Gevolg was 

een wel heel zure nederlaag. Elk nadeel heeft zijn voordeel en dat is dat 

we vanaf nu alleen nog maar naar boven kunnen kijken.  

Wie we dan als eerste tegen komen, zijn de geelzwarten uit Vorden. Een 

echte degradatiekraker. Sociï-Vorden, een wedstrijd op zich. Feyenoord-

Ajax, maar dan in het klein. Alles was aanwezig in en rondom deze 

wedstrijd. Waar we in een eerdere wedstrijd wel aan de goede kant van de 

score stonden aan het eind van de wedstrijd, daar stonden we nu aan de 

verkeerde kant. Als je in de hoek zit waar de klappen vallen, dan zit alles 

tegen. Typerend was dat we meerdere malen op (of achter) de doellijn 

moesten optreden. Hadden we de bal maar weggeschoten, dan hadden 

we het muzikale ensemble achterwege kunnen laten. Uiteindelijk ging het 

massaal toegestroomde publiek met een grote teleurstelling huiswaarts 

met de hoop dat het in de volgende wedstrijd wel goed zou gaan.  

Cruijff 

Die volgende wedstrijd was een 

week later alweer, toen we op 

een stormachtige zondag naar 

Keijenburg togen om de koploper 

punten af te snoepen. Deze illusie 

werd na 2 minuten aan diggelen 

geschoten en de rest kan worden 

samengevat in: Keijenburg wind. 

Sociï deinst er niet voor terug 

haar maatschappelijke uitstraling 

te waarborgen en daarom werd 

in deze wedstrijd een ode 

gebracht aan wijlen Johan Cruijff. Praktisch betekent dat dat we de 

gastheren de mogelijkheid boden om veertien doelpunten te maken. Een 
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“Kampioen worden we 

niet meer. Maar zeg nooit 

nooit in de voetballerij” 

kritische supporter had het over ‘een offday’ en ‘door de ondergrens 

zakken’ maar daarvan was geen sprake. Dat bleek ook wel toen we terug in 

Wichmond kwamen en we als spelersgroep niet werden opgewacht door 

een woedende meute die verhaal kwam halen na een zoveelste 

wanprestatie. Mooi ook dat het bestuur haar vertrouwen uitsprak in de 

trainer en de rest van de staf.  

Dat vertrouwen is wederzijds. De staf heeft nog altijd vertrouwen in de 

ploeg: ‘’We zijn als ploeg aan een proces begonnen en dat heeft tijd 

nodig.’’ Duidelijk is wel dat we in de tweede seizoenshelft iets extra’s 

moeten brengen. Vanaf nu alleen nog maar finales waarbij we van onze 

eigen krachten moeten uitgaan. Kampioen worden we niet meer. Maar zeg 

nooit nooit in de voetballerij. Niets is zeker, een balletje kan raar rollen! 

                   Remco Hilge 
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Komt ter bie! 

 Wij bunt een aktief volkje in het Vierakkerse en het 

Wichemse en alle buurten der omhen. Veul 

verenigingsleven en veul samenwerking onderling ok 

met andere klups buten ons eigen gebied(je). Hoe je 

in't kleine groot kunt wezen is veur onze gemeen-

schap bienoa uutgevonden. 

Ik kreeg vanaovend nog een krant van Dorpsbelang in 

de brievenbusse geschoaven en ook doar stond weer 

zo veul van dat soort positieve berichten in doar 

word ik stille van. Ditjes en datjes die ook veur onze 

vereniging Sociï van groot belang bunt en die ons wat 

oplevert. Doar krieg ik wel energie van, ook 

zonneenergie hef doar zien plaatse in. Veur weinig 

een paneeltje en ie helpt ok de vereniging an een paar centen, mooier kan 

hoast niet. 

Maar goed dat is veur iederene misschien niet weggelegd of ie geleufd der 

niet zo in, maar et is ut weerd um der toch is noar um te zien. En als je dan 

denkt, dit is et toch niet, al kump het onze sportvereniging, de sporthal en 

dorpsbelang ten goede, dus ons allemoale dan bun ie vrij um der niks met 

te doene. Dan bunt er misschien nog andere dinge te doen, zoals in de 

vereniging aktief met et ene of ut andere an de slag te goan, der is zat te 

doene. Bijvoorbeeld as redactielid Voetbal bie de Sociïaloog. Den zuukt ze 

nog. “Wie mist oe, komt ter bie!” zegt de schoaphedde” 
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Ook in deze Sociïaloog weer een kleurpagina voor de kleintjes. Heb je 

andere leuke ideeën? Stuur een e-mail naar: info@gosselinktekst.nl 

mailto:info@gosselinktekst.nl
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Het volleyballseizoen is alweer een tijdje in volle gang. Er zijn nieuwe 

leden bijgekomen zodat de meeste teams weer genoeg spelers hebben.  

Alleen is het bij de Heren nog erg krap. Dus mannen: meld u aan!  

Er wordt lekker getraind op de woensdag en de wedstrijden verlopen voor 

de meeste teams ook prima. De voorlopige tussenstand is: 

Dames 1:   nr. 2    Heren:  nr. 6 

Dames 2:   nr. 1   Mix 1:  nr. 9 

Dames recreanten:  nr. 5   Mix 2:  nr. 7 

Het bestuur is gelukkig weer compleet. Rick te Plate nogmaals van harte 

welkom.  We zijn nog wel steeds op zoek naar versterking voor de vaste 

kantineploeg. Iedereen die dat leuk lijkt of er informatie over wil hebben 

kan zich melden bij één van de bestuursleden.  

Kersttoernooi 

Het kersttoernooi wordt dit jaar georganiseerd door de dames recreanten .  

Na het sportieve gedeelte zal de kantine lekker vol zijn. We organiseren 

het dit jaar wederom met de voetbal, maar ook de afdeling tennis is 

aanwezig. Kortom, dat wordt weer erg gezellig! 

Enkele data om alvast op de kalender te schrijven: 

 - 8 januari: nieuwjaarsreceptie 

- 15 maart: leden informatieavond. 

- 25 maart: koekenactie  

- 27 maart: algemene ledenvergadering  

- 10,17 en 24 maart: stratenvolleybal  

Namens het bestuur wens ik jullie een sportief en goed seizoen toe. 

       Carolyn Avink, secretaris volleybal 
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Stratenvolleybal 2017: geef je op! 

Ook in 2017 is er weer een stratenvolleybaltoernooi. Er wordt gespeeld 

op drie vrijdagavonden. Op vrijdag 10 en 17 maart vinden de voorrondes 

plaats en op vrijdag 24 maart is de finale. 

- Inschrijfformulier   -  
Naam van het team:……………………………………………………………………………… 
Straat:…………………………………………………………………………………………………… 
Contactpersoon………………………Tel………………..……Mail…………………………. 
Voorkeursdatum:………………maart 
 
Het team bestaat uit: 
1…………………………………………        6………………………………………….. 
2…………………………………………         7………………………………………….. 
3……………………………..…………         8………………………………………….. 
4…………………………................         9………………………………………….. 
5………………………………………..        10…………………………………………. 
 
Zijn teamleden bereid om scheidsrechter te zijn? Zo ja, naam/namen: 
………..................................................................................................... 

- Opgave mailen naar: stratenvolleybalSociï@hotmail.com 
inschrijfgeld kan overgemaakt worden op bankrekeningnr: 
NL35Rabo 03664.48.838 van Sociï, afdeling volleybal onder 
vermelding van de teamnaam. Teams waarvan het inschrijfgeld 
niet op genoemde datum (zie pagina hiernaast) ontvangen is, 
kunnen worden uitgesloten van deelname. 

- Inschrijfgeld en formulier inleveren bij één van de volgende 
personen: 

Maaike Derksen, Lammerhof 103, 7232 AT Warnsveld, tel.06-50601143 
Rob Langwerden, Lankhorsterstraat 28, 7234 ST Wichmond   
 tel. 06-52555920 
Judith Minderman, Dorpsstraat 8b, 7234 SN Wichmond, tel, 0575-442564 
Illona Wassink, Beeklaan 22, 7234 SL Wichmond tel. 06-51636622 

mailto:stratenvolleybalsocii@hotmail.com
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Inschrijven en betalen 

Inschrijfgeld: 35 euro per team  

Inschrijven en betalen kan tot uiterlijk 24 februari 2017! 

 

Het op te geven team dient aan een aantal voorwaarden te voldoen: 
 

- Alle deelnemers zijn ouder dan 14 jaar 
- Er zijn maximaal twee wedstrijdcompetitie spelers 
- Het spelende team bestaat uit minimaal twee dames 
- De spelers zijn woonachtig (geweest)in Vierakker, Wichmond,  

Delden of is een partner  (verkering/verloofd/getrouwd) van één 
van de deelnemers.  

- Deelname is voor eigen risico. 
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Heren-1 lyrisch over DOK-frikadellen 

Voor wie het nog niet weet, ons herenteam kent een gecombineerd 

sponsorschap. Over de eerste partij gaan we het vandaag even niet 

hebben (sorry Edwin!). De tweede partij, te weten D’n Olde Kriet (of 

tegenwoordig iets hipper D.O.K.), willen wij vandaag eens in het zonnetje 

zetten. En dan met name waar het om de frikadellen gaat. 

Al enige tijd maken wij de keuze om na een gespeelde uitwedstrijd even 

onze neuzen op te trekken richting de kantine van de tegenpartij om 

vervolgens linea recta  met gierende banden richting Wichmond te 

vertrekken om ons in de warme ambiance van Sil en Martijn onder te 

dompelen. Met een mooi woord: reciprociteit, oftewel: voor wat hoort 

wat! 

Dorst 

Het eerste rondje bier staat al te schuimen voordat we überhaupt binnen 

zijn, hierover geen vragen(en vooral geen discussie)! Na het tweede rondje 
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“En hier komt Hetty 

om de hoek kijken” 

Hertog Jan en Jupiler (en denk niet dat het nodig is om aan te geven bij 

welke van deze twee merken gerstenat  eenieder zijn voorkeur ligt) is de 

eerste dorst voorzichtig aan gelest en zijn er bepaalde teamleden (we 

noemen vandaag geen namen) die beginnen te merken dat de geleverde 

strijd niet alleen een behoorlijke dorst, maar ook een onmenselijk grote 

trek in hen heeft los gemaakt. En hier komt Hetty om de hoek kijken. Het is 

namelijk zo dat haar creativiteit rondom het product frikadel van een 

compleet andere wereld lijkt te komen. En wat ons betreft het mooiste 

van al, dit tot grote frustratie van Martijn. 

Bewonderenswaardig 

Want jullie begrijpen; na eenmaal deze wonderschone creatie 

voorgeschoteld te hebben gekregen hebben 

wij maar één conclusie kunnen trekken, dit 

smaakt enkel naar meer. Hetty niet aan het 

werk? Daar hebben wij echt geen boodschap 

aan, wij willen haar frikadellenschotel!  Maar 

Martijn, we willen jou bij deze de 

aanmoedigingsprijs aanbieden. Jij hebt ten 

aanzien van deze lekkernij in korte tijd een 

bewonderenswaardig ontwikkelproces 

doorgemaakt en dat kunnen wij alleen maar toejuichen. Houd dit vol! 

Fantasiewereld 

Onze echte dank gaat vandaag echter uit naar Hetty voor het meenemen 

van ons herenteam in jouw waanzinnige culinaire fantasiewereld. Onze 

excuses voor wat dit bij ons heeft losgemaakt, maar één schrale troost, het 

leidt ertoe dat wij met groot plezier en met veel liefde na iedere 

uitwedstrijd bij jullie terug blijven komen. Team D.O.K. bedankt! 

          

           Met een hartelijke groet, Sociï  Heren 1  
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2016 was een fantastisch tennisjaar 

De diverse najaarscompetities zijn goed verlopen en zitten er weer op. 

Als het goed is hebben jullie via Tanja of de teamcaptain bericht gehad 

dat  je je weer kunt opgeven  voor de voorjaarscompetitie. Dus kom op! 

Eind oktober was de Sociï-sponsor- en -vrijwilligersavond. Die werd goed 

bezocht en was erg geslaagd. Tijdens die avond werden onze vrijwilligers 

en sponsoren bedankt voor de bijdrage die ze hebben geleverd.   

Binnen het bestuur zijn we steeds verder gevorderd met het beraden van 

plannen om meer te organiseren binnen onze vereniging. De racketavond 

op donderdagavond loopt nog niet naar onze zin. Wij gaan hier nog eens 

goed naar kijken en overwegen of er wellicht een alternatief voor deze 

avond moet komen.  

Natuurlijk wil ik aan het eind van het seizoen ook weer terug kijken. Het 

was voor onze vereniging een fantastisch jaar. Veel nieuwe leden, nieuwe 

ondergrond en een  andere tennisleraar. Het gevolg: een heel positief 

gevoel rond de banen, vrolijke gezichten en veel enthousiasme. Dat heeft 

mij een zeer trots gevoel gegeven om bij deze club te horen. 

Denken jullie nog even aan woensdagavond 21 december. De volleybal 

heeft op deze avond een kersttoernooi en voetbal heeft de laatste training 

van het jaar. Zij sluiten daarna samen af in de kantine. Wij als 

tennisvereniging willen dit jaar ook iets organiseren op deze avond. Jullie 

horen hier nog van. Alvast goede feestdagen en een goed begin.  

 

      Voorzitter Jan Willem Krijt.  
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Nel Nijenhuis neemt afscheid 

Na ruim 27 jaar heeft Nel Nijenhuis onlangs afscheid genomen als tennis-

begeleidster van de Sociï-jeugd. Ze werd uitgebreid in het zonnetje gezet 

door het bestuur en de kinderen die zij wekelijks begeleidde. 

De kinderen hadden als afscheid een mooi herinneringsboek gemaakt. 

Jarenlang stond ze elke maandag paraat, samen met Henk Olthof, voor de 

trainingsavond van de tennisjeugd van Sociï. De kinderen hadden voor 

haar afscheid een mooi herinneringsboek gemaakt, met daarin hun eigen 

ervaringen. Nel Nijenhuis was daar erg verguld mee. Ze heeft altijd met 

veel plezier en inzet de trainingen gegeven, maar vond het na 27 jaar 

"mooi geweest". De wekelijkse trainingen worden nu behalve door Henk 

hof, gegeven door tennisleraar Maarten Vos en begeleider Hugo Brinkman. 
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Het 100ste tennislid is een feit 

Een bijzondere mijlpaal voor 

onze tennisvereniging: het 

ledenaantal is de 100 gepas-

seerd. Carolyn Avink  kreeg 

onlangs als het 100ste lid van 

het bestuur een tennistenue 

aangeboden.  

Voorzitter Jan Willem Krijt is 

erg trots op de bereikte 

mijlpaal. “Als tennisvereniging 

zitten we in alle opzichten in de 

lift. We hebben veel aanwas 

van jeugd, maar we krijgen ook 

steeds meer seniorenleden. De 

nieuwe tennisleraar Maarten Vos is een aanwinst. En de nieuwe 

kunstgrasbanen, die we dit jaar hebben aangelegd, helpen natuurlijk ook 

mee. Onze vereniging is echt booming.” 

Verrast 

Carolyn Avink is verrast dat ze als 100ste lid in het zonnetje werd gezet door 

het bestuur. “Ik ben al veel langer lid van Sociï, maar dan van de volleybal. 

Deze zomer zijn we met een paar volleybaldames gaan tennissen en dat 

beviel erg goed. Daarom ben ik lid geworden. Nu tennis ik ongeveer een 

keer per week. Daarnaast ben ik nog twee avonden aan het volleyballen.” 

Sociï-tennis heeft vlak na de oprichting in 1978 ook een tijdje meer dan 

honderd leden geteld. Maar de laatste twintig jaar schommelde het 

ledenaantal steeds tussen de 50 en de 100.  

Carolyn kreeg van het bestuur een tennistenue 
aangeboden. 
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Stratentennistoernooi 

Op donderdag 3 november jl. 

vond het stratentennistoer-

nooi plaats. Er deden in 

totaal zeven stratenteams 

mee, dus konden alle wed-

strijden mooi op één avond 

worden gespeeld. Vogelzang 

kwam als winnaar uit de buis. 

 

 

Clubkampioenschappen Dubbel 

Begin september streden de 

dubbels onder zonnige omstan- 

digheden om de clubkampioen-

schapstitels. Na de spannende 

finalepartij Heren A, die werd 

gewonnen door Robbie Bouw-

meister en Gert-Jan Loman, 

konden de deelnemers als 

afsluiting genieten van  een 

heerlijk Chinees buffet. De 

einduitslagen vind je op de 

volgende pagina. 

Het winnende team van Vogelzang, v.l.n.r. 
Bennie Peters, Nel Nijenhuis, Jos Nijenhuis en 
Esther Nijenhuis. 

Marga Leerkes en Caroline ter Linde bespreken 
de tactiek. Het damesduo eindigde op de 
tweede plaats. 
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Winnaars clubkampioenschappen Dubbel 

Heren Dubbel A 

1. Robbie Bouwmeister en Gert-Jan Loman  

2. André Hissink en Henk-Jan Rietman 

Heren Dubbel B 

1. Ernst ter Linden en Harrit Wester 

2. Mark Snijders en Evert-Jan Pellenberg 

Dames 

1. Suzan Koop en Annemieke Mulderije 

2. Marga Leerkes en Caroline ter Linde 

3. Annet Heuvelink en Annemiek Riefel 

4. Anouk Pardijs en Irene Wolbrink 

Gemend A 

1. Robbie Bouwmeister en Annemieke Mulderije 

2. Peter Wolbrink en Suzanne Koop 

Gemend B 

1. Ernst ter Linde en Caroline ter Linde 

2. Henk Hissink en Annet Heuvelink 

3. André Hissink en Anouk Pardijs 

4. Nout Nijenhuis en Annemiek Riefel 
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Informatieblok tennis 

Bestuur  

- Jan Willem Krijt (voorzitter) 

- Kristy Gotink (secretaris) 

- Robbie Bouwmeister (penningmeester) 

- Henk Olthof (jeugdtennis) 

- Tanja Kits (VCL - Verenigingscompetitieleider) 

Lidmaatschap/contributie  

-Jeugd 6 t/m 9 jaar € 55,- (inschrijfgeld € 16,-)  

-Jeugd 10 t/m 16 jaar € 70,- (inschrijfgeld € 16,-)  

- Senioren: € 125,- (inschrijfgeld € 16,-) 

Indien van toepassing kan één van de onderstaande kortingen worden 

gegeven op de contributie:  

1. Na aanschaf van een proeflidmaatschap van 2 maanden à 35 euro wordt 

bij het overgaan op een vast lidmaatschap de kosten voor het 

proeflidmaatschap in mindering gebracht op de contributie, geldend 

binnen het seizoen. De proefperiode gaat in op de dag van betaling. 

2. Studenten krijgen, na aantonen van een studentenpas, 30% korting op 

de contributie.  

3. Nieuwe leden die zich na 1 juli aanmelden wordt de helft van de 

contributie in rekening gebracht.  

4. Ieder 4e lid van het gezin krijgt 50% korting op de contributie. Geldt ook 

voor 5e, 6e en 7e leden van het gezin. 

5. Er kunnen introducépassen aangevraagd worden voor 5 euro per 

persoon per keer, maximaal 3 keer per introducé. Aanvragen kunnen van 

tevoren worden gemaild naar Kristygotink@hotmail.com. 6. Er is slechts 

één soort korting per lid mogelijk.  

mailto:Kristygotink@hotmail.com
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Voor meer informatie over inschrijvingen en proefabonnementen: Kristy 

Gotink (06-51011307) Kristygotink@hotmail.com. 

Voor meer informatie over kortingen: Robbie Bouwmeister (441609) of 

info@bouw-meister.nl 

Tennisbanen 

De wekelijkse tos-/racketavond  is op dinsdag- en donderdagavond vanaf 

20.00 uur. 

 

Spelen in de winter 

Men noemt kunstgrasbanen ook wel eens  ‘all weather’ banen.  Dat is 

echter niet helemaal terecht. Het spelen op kunstgrasbanen is tijdens de 

wintermaanden namelijk aan enkele regels gebonden. Die zijn er met 

name om te voorkomen dat de banen worden beschadigd. 

Tennisbanen in de winter niet betreden: 

- als er sneeuw op de baan ligt (sneeuw ook niet wegvegen!) 

- als de natte banen zijn bevroren 

- kort nadat de dooi  is ingetreden na een periode van strenge vorst 

Bij droog vriezend weer, dus als de banen droog zijn, kun je gewoon  gaan 

tennissen. 

 

 

mailto:Kristygotink@hotmail.com
mailto:info@bouw-meister.nl
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Naam: André Derksen 

Woonplaats: Wichmond. 

Beroep: ZZP’er. 

 

Verliefd/verloofd/getrouwd/single? 

Single. 

Hobby’s: 

Volleybal, vissen,motorrijden, alleen 

door Nederland fietsend rijden. 

Antwoord op de vraag van Dinand 

Brinkman: “André Derksen, 

waarom loop je zo vaak op 

klompen?” “Klompen lopen zo 

lekker en makkelijk.” 

Hoe ben jij betrokken geraakt bij Sociï? 

“Ik werd gevraagd om eens een avond volleybal mee te spelen.” 

Een goede en een slechte eigenschap? 

“ Slechte eigenschap: kan vaak geen nee zeggen.  Goede eigenschap: ik sta 

graag voor een ander klaar.”  

 

Favoriet eten en drinken? “Hollandse pot en ‘s avonds met een glaasje 

jonge jenever alleen op de bank.” 
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Wat lees je meteen in de Sociïaloog?  

“Volleybal.” 

 

 

Favoriete muziek? 

“Ik luister naar Radio Gelderland 

na 19.00 uur.” 

Waar ben je trots op? 

“Dat ik probeer alles zelf te doen.” 

Met wie zou je wel eens één dag willen ruilen? 

“Met niemand.” 

Waarin zou je graag beter willen zijn? 

“Volleybal.” 

In welke film zou jij de hoofdrol willen spelen? 

“Eén van de hoofdrollen in ‘Once upon a time in the west’, gespeeld door 

Charles Bronson en Henry Fonda.” 

Noem drie personen met wie jij wel eens zou willen tafelen. 

“Ik zou niet weten met wie.” 

Waar heb je een hekel aan? 

“Aan afwassen.” 



                            December 2016  

 

- 46 - 
 

Wie is volgens jou de meest overschatte persoonlijkheid? 

“Donald Trump.” 

Waar kunnen ze jou ‘s nachts voor 

wakker maken? 

“Eerder had dat wel gemogen, maar nu 

niet meer. Laat mij maar lekker slapen.” 

 

Wat is jouw leukste avondje uit tot nu toe? 

“Dat was in week van 10 maart 2015 toen ik 50 jaar ben geworden.” 

Waar heb jij bewondering voor? 

“Voor mensen die in de gehandicaptenzorg werken.” 

Wat zou je ooit nog eens mee willen maken? 

“Dat ik die ene oude motor van mij weer aan het lopen krijg.”  

Als jij drie dingen of mensen mee mocht nemen naar een onbewoond 

eiland, wie of wat zou dat zijn? 

“Laat mij maar thuis . Ik heb hier alles.”  

Aan welk moment denk jij met schaamte terug? 

“Dat ik Maaike met Lenny heb verwisseld. Maaike, nog  gefeliciteerd met 

de kleine Cas.” 

Wat is voor jou het meest opmerkelijke nieuws van 

de laatste tijd? 

“De relletjes en discussies over en rond 

zwartepiet.”  

Het stokje gaat naar ……. en wat zou jij deze persoon willen vragen? 

“Het stokje gaat naar Lissanne Rietman. Niets , want ik heb het antwoord 

al gekregen wat ik wilde weten.” 
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