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Clubblad van sportvereniging Sociï  
Vierakker-Wichmond 

 31ste jaargang – nummer 4 – december 2017 

Stilstand is achteruitgang. Binnen onze vereniging blijven we actief betrokken 

bij de vooruitgang. Zoals elders te lezen in dit blad zijn op de sporthal panelen  

gelegd en 60 er van zijn van onze omnivereniging.  Als de subsidie die hier 



   December 2017 

- 2 - 
 

 
 



  December 2017 

- 3 - 
 

 

 

31ste jaargang - nummer 4 – december 2017 
Clubblad van sportvereniging Sociï Wichmond-Vierakker  

I: www.svsociï.nl  E: website@svsociï.nl 
 

Afdeling voetbal 
Secretariaat:  Nout Nijenhuis 
   Saturnus 5, 7391 RS Twello 

T: 06-15377992. 
Kopij Sociïaloog: Vacature 
 
Afdeling volleybal 

Secretariaat:  Carolyn Avink 

   Hackforterweg 22 

   7234 SH Wichmond 

   T: 0575-442060 / 06-22882790 

Kopij Sociïaloog: Philip Vaartjes T: (0575) 441651 

 

Afdeling tennis 

Secretariaat:  Kristy Gotink-Kornegoor 

   Okhorstweg 7,  

   7234 SV  Wichmond 

   T: 06 51011307 

Kopij Sociïaloog: info@gosselinktekst.nl 

Redactie Sociïaloog 
   Philip Vaartjes    T: (0575) 441651 
   Tanja Kits    T: 06 24249721 
   Marcel Gosselink T: 06 51069947 
E-mailadres voor kopij: info@gosselinktekst.nl 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Kopij 

volgende 
Sociïaloog: 

uiterlijk  
1 maart 2018. 

 
Denk ook aan 

foto’s! 

http://www.svsociï.nl/
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Beste lezers, 

We weten niet wat uw ervaring is. Maar voor ons als redactie is 2017 

werkelijk voorbij gevlogen! Zo ben je bezig met de eerste Sociïaloog van 

een nieuw jaar. En voordat je het goed en wel in de gaten hebt, ben je 

alweer volop aan de slag met de laatste uitgave van het jaar.  

Op de drempel van een nieuw jaar hoort een terugblik. Bij Sociï zijn er wat 

dat betreft heel wat dingen gepasseerd. Dan hebben we het over positieve 

aangelegenheden, zoals de verrassende aanwas van jeugd bij de afdeling 

tennis. Maar ook over minder leuke zaken, zoals de inbraken die onze 

vereniging in het afgelopen jaar hebben getroffen. 

Traditiegetrouw horen ook goede voornemens bij een wisseling van jaren. 

Heb jij er nog geen? Dan hebben wij een heel goede suggestie voor je. We 

zijn al enkele jaren tevergeefs op zoek naar een redactielid voor de 

afdeling voetbal. Meld je aan en begin 2018 met een goed gevoel! 

        De redactie

     

 

                        

Kerstborrel / jaarafsluiting 

Woensdag 20 december gaan de afdelingen voetbal, volleybal en 

tennis het jaar weer gezellig afsluiten. Voetbal heeft op deze avond de 

laatste training, volleybal een kersttoernooi en tennis een 

kerstactiviteit. Aansluitend wordt er met de drie afdelingen 

gezamenlijk een kerstborrel gehouden in de kantine. 

Tot dan! 
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De winter staat weer voor de deur evenals de Sint en de Kerstman. 

Kortom, het seizoen zit er al weer voor de helft op. Als hoofdbestuur 

hebben we een jaaragenda opgezet met als één van de belangrijkste 

punten de vrijwilligersmiddag/-avond zaterdag op 24 maart 2018.  

De activiteiten die nu bekend zijn: 
- 20 december 2017: kerstafsluiting tevens laatste training; 

- 7 januari 2018: nieuwjaarsborrel;  

- 17 februari: darten bij  S.V. Sociï; 

- 9 en 16 maart: straten volleybaltoernooi; 

- 24 maart: vrijwilligersmiddag/-avond; 

- 26 maart: ledenvergadering voor alle leden (o.a. over lopende zaken); 

- 31 maart: koekactie; 

- 2 juni: Roll over Bronckhorst aankomst bij Sociï; 

- 10 juni Sociïdag (nadere informatie volgt). 

Samenwerking 
De afdeling voetbal kijkt ook naar de langere termijn. Zo zijn we opnieuw 

in gesprek met Vorden en Ratti om waar nodig de jeugd samen te laten 

voetballen. Dit loopt zeker bij de meisjes erg goed met een team in elke 

leeftijdscategorie. Het volgend seizoen zullen er ook al meisjes door-

stromen naar de senioren dames. Als Sociï zijn we erg blij met deze 

constructie, vooral omdat er in de toekomst damesteams blijven bestaan. 

Bij de jongens loopt het iets stroever. We bekijken per jaar of we een 

samenwerking nodig hebben of dat we zelf een team kunnen vormen. Een 

aantal jeugdleden traint nu alleen op donderdag avond omdat ze de 

afstand naar Vorden te ver vinden na een lange schooldag. Voorts is er een  
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Spullen gaan nu 

achter slot en 

grendel! 

 

commissie die kijkt naar de verdere toekomst voor de drie verenigingen. 

Wel staan we op het punt om samen met Ratti een eerste elftal te gaan 

vormen. Een aantal leden van Ratti wil weer terug in de standaardklasse 

en Sociï kan goed aanvulling gebruiken voor het eerste team. We gaan dit 

binnenkort uitwerken en u hoort hier later meer over. 

Loop voor hoop 

De Loop voor hoop 2018 zal op zaterdag 9 en zondag 10 juni gehouden 

worden op het complex van VV Pax. Hopelijk doen er ook teams uit 

Wichmond-Vierakker mee. U kunt zich ook als vrijwilliger opgeven. Zie 

voor meer informatie: www.samenloopvoorhoop/bronckhorst.nl. 

Inbrekers 

We gaan opnieuw een (kleine) verbouwing 

doorvoeren. Dit naar aanleiding van de 

inbraken die ook bij Sociï zijn geweest. De 

spullen gaan nu achter slot en grendel en 

worden beveiligd met een alarmsysteem.  

Oud ijzer 
Zaterdag 10 maart 2018 gaan we weer oud 

ijzer verzamelen. Van 10.00 tot 14.00 uur staat er een container bij Sociï 

voor al uw ijzer, aluminium, koper e.d. Alleen diepvriezers en koelkasten 

mogen niet worden ingezameld in verband met het gas dat er in zit. Graag 

wel zo veel mogelijk het plastic, glas en papier verwijderen voor u het 

metaal inlevert. Ook bij de kringloopwinkel van Wim Nijkamp in Vorden 

staat overigens een aanhanger waar u het metaal kunt inleveren. 

Ongetwijfeld is er nog veel meer te vertellen. Maar daarvoor kunt u ook 

eens de wedstrijden bezoeken van het volleybal, tennis of voetbal en daar 

gezellig samen verder praten. 

   Prettige feestdagen, Gert Hiddink     

http://www.samenloopvoorhoop/bronckhorst.nl
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Natte velden, afgelaste 

wedstrijden en sombere 

gedachten 

De herfst is weer in het land. Wind, regen en 

vallende bladeren. Het seizoen laat zich van zijn 

beste kant zien. ’s Morgens wordt het pas laat licht en ’s avonds is het al 

snel weer donker. Natte velden, afgelaste wedstrijden en sombere 

gedachten. Ook deze zondag is het weer raak. 

Het is 09.00 uur. De wedstrijd staat gepland 

voor 12.00 uur. Niet de meest ideale tijd als 

je op de zondag nog andere dingen wilt 

ondernemen dan achter een bal aan rennen. 

Toch kijk ik uit naar een partijtje voetbal. De 

afgelopen 2 weken hebben we alleen maar 

getraind. Het eerste weekend stond er geen 

wedstrijd gepland en de week daarna werd 

de wedstrijd afgelast. Vanmorgen schijnt de 

zon, heb ik mijn voetbaltas klaar staan en kan ik niet wachten om richting 

sportveld te vertrekken. Natuurlijk zijn de velden nat en moet er om 09.45 

nog gekeurd worden, volgens de website van onze tegenstander, maar, 

kom op zeg, de zon schijnt en dat in november, de herfstmaand. Geen tijd 

voor sombere gedachten! 
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Een uur later, om 10 uur, het bericht dat de wedstrijd toch weer is 

afgelast. Wat een teleurstelling. Hoewel de zon nog steeds schijnt heeft 

iemand geoordeeld dat het of geen weer is om te voetballen of dat het 

veld niet goed genoeg is. Ik vermoed het laatste. Daar zit ik dan met m’n 

ziel onder de arm. Weer een zondag zonder voetbal. Hoe kom ik de dag 

door. Familiebezoekjes en kerstmarkten doemen als duistere visioenen op 

aan de horizon.  

Twee uur later, 12 uur, de wedstrijd had nu moeten beginnen, maar ik zit 

thuis achter de geraniums. Misschien wel de plek, die ik zou moeten 

innemen in plaats van op mijn leeftijd nog op het veld te staan. Het weer is 

inmiddels omgeslagen. Het regent en in de verte hoor ik zelfs gerommel. 

Onweer in november, is dat normaal ? Meteorologisch schijnt het te 

kunnen, iets met opstijgende warme lucht, 

maar veel komt het niet voor. Vrolijk word ik 

er in ieder geval niet van, zeker niet als het 

ook nog eens keihard begint te hagelen. De 

hagel vormt zelfs een witte deken over het 

landschap, alsof het gesneeuwd heeft. Heel 

even flakkert een positieve gedachte op: blij 

dat ik niet op het veld sta met dit hondenweer. Even zo snel verdwijnt de 

euforie, het najaar kenmerkt zich immers door gesomber. 

De herfst in volle glorie. Snel wisselende weersomstandigheden, voetbal-

loze zondagen, achter de geraniums naar buiten staren en je afvragen hoe 

de dag door te komen. Er is geen ontkomen aan. In pure wanhoop grijp ik 

de laatste strohalm en vertrouw ik mijn gemoedstoestand toe aan het 

papier. Onder het motto ‘gedeelde smart is halve smart’ vat ik mijn 

gedachten voor u samen: natte velden, afgelaste wedstrijden en sombere 

gedachten.  

                                                                                                               Jan Garritsen 
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Bingo! 
 
Jong en oud toog  vrij-
dagavond 24 november 
naar de kantine van 
Sociï in de hoop met een 
mooie prijs naar huis te 
te gaan. De uitreiking 
van de hoofdprijs zorgde 
aanvankelijk voor enige 
consternatie, maar werd 
uiteindelijk onderling 
sportief opgelost. 
 
Na vele goede bingo’s en 
een paar foute (eentje werd mede mogelijk gemaakt door de organisatie 
zelf, excuus nog Marga en bedankt dat je meezong) sloten we de avond af 
met de hoofdprijs: een hoverboard. 
 

Sportief opgelost 
Giel Vaartjes leek aanvankelijk, na 
een valse bingo, de gelukkige. Maar 
niet alleen hij had bingo, ook Lotte 
Radema. Omdat alle ogen op Giel 
waren gericht vanwege zijn eerste 
valse bingo wist de organisatie even 
niet wie de eerste was.  
 
Gelukkig loste het koppel het zelf 

sportief op. Lotte gaf Giel het hover-

board, Giel schonk op zijn beurt zijn 

eerder gewonnen Lego aan Lotte. 

Goed geregeld dus!  
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Geslaagde bingo met dank aan… 
De bingo werd mede mogelijk gemaakt door een groot aantal 
sponsoren. We willen hen hartelijk danken daarvoor. 
 
Veehandel Hissink   D’n olde kriet  
Autobedrijf Langwerden  BZV 
Bremer Straatwerk   Derksen Dienstverlening 
Yogastudio Baak   Hoveniersbedrijf Hans 
Rietdekkersbedr fa Hissink  ERU Timmerwerken 
Coach voor Vitaliteit en afslanken  Chocolaterie Magdalena 
    Marieke Vaartjes   Pierik Zonwering 
GEWO Ambachtelijk Timmerbedrijf Klussenbedrijf G. Weenk 
Boerderijwinkel Den 4akker   Bakkerij Besselink 
Esselink Stukadoorsbedrijf  Gerrit Borgman klauwverzorg. 
Houx Sport    Bouwbedrijf Bouwmeister 
VakantieXperts Hilde Hissink  Timmerfabriek Besseling 
Kapper Lammers   Dijro Dienstverlening 
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Vrijwilligers, dankjewel! 

Onze mooie vereniging kan niet zonder de vele vrijwilligers. Sommigen 

helpen meerdere keren per week, anderen onregelmatig. Maar als 

(hoofd)bestuur zijn we blij met álle helpende handen. Wij willen dan 

ook alle vrijwilligers oprecht hartelijk danken voor al hun inzet! 

 

Vrijwilligersdag 2018: golfen in Bussloo 
 

Afgelopen jaren werd er regelmatig 

een vrijwilligers-/sponsoravond geor-

ganiseerd. Daarnaast was er voor een 

aantal mensen nog een vrijwilligers-

bijdrage. Dit jaar doen we het anders. 

Op zaterdag 24 maart 2018 willen we 

àlle vrijwilligers uitnodigen voor een 

vrijwilligersdag. Op deze dag kun je jouw balvaardigheden showen met 

een golfclub. We gaan namelijk naar Pitch & Putt in Bussloo.  

Start- en eindtijd (ca.): 13.00 – 21.00 uur. ’s Middags zijn we op de golf-

baan. ’s Avonds is er een feestmaal en een drankje in de Sociï-kantine. 

Nog geen vrijwilliger? 

Ben je geen vrijwilliger, maar wil je wel graag mee naar Pitch & Putt? Er 

zijn tal van vacatures. Grijp dus nu je kans. Word vrijwilliger en ga gezellig 

mee. Afdeling Volleybal zoekt een voorzitter, afdeling voetbal heeft 

behoefte aan een redactielid voor de Sociïaloog. En bij afdeling tennis kan 

de activiteitencommissie versterking gebruiken. Ook als er een oproepje 

wordt geplaatst voor eenmalige helpende handjes, dan zouden we het fijn 

vinden als er vrijwilligers klaar staan om te helpen.  
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Ook in deze Sociïaloog weer een kleurplaat. Heb je andere leuke ideeën 

voor deze pagina? Stuur dan een e-mail naar: info@gosselinktekst.nl. 

mailto:info@gosselinktekst.nl
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Pupillen van de maand 

Wedstrijd: Sociï 1 – Zelhem 

 

Wat is je naam? Philip van der Stam 

Hoe oud ben jij? 11 jaar 

Waar woon je? Dorpsstraat 21, Wichmond 

Wie zijn jouw ouders? Olga en Philip 

Heb je nog broertjes of zusjes? 3 zusjes en 1 broertje 

 

Op welke school zit je? De Garve, groep 7 

Wat vind je het lekkerste eten? Ik ben visliefhebber, kabeljauw en zalm 

Heb je nog andere hobby’s? Schrijven, lezen en hockey 

Wat wil je later worden? Profvoetballer, avonturier en schrijver 

In welk team zit jij? D1 

Wie zijn jouw trainers/leiders? Dennis, Harrit en Ernst  

Op welke positie speel je op het voetbalveld? Middenveld 

Wat zijn jouw sterkste punten? Ik ben tweebenig en kan goed dribbelen 

Wat vind jij leuk aan voetbal? Samen met vrienden en met een bal spelen 

 

Wat vind jij de beste ploeg ter wereld? FC Barcelona 

Wie vind jij de beste speler ter wereld? Messi en Neymar 

Wie vind jij de beste speler van Sociï? Niek Spiegelenberg en Chiem ter 

Linden 

Wat denk je dat de uitslag wordt vandaag? 2-1 
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Wedstrijd: Sociï 1 – Be Quick 1 

 

Wat is je naam? Sal ter Linden 

Hoe oud ben jij? 8 jaar 

Waar woon je? Hackforterweg, Wichmond 

Wie zijn jouw ouders? Ernst en Carolien 

Heb je nog broertjes of zusjes? Kikian, Chiem en Yoena 

 

Op welke school zit je? De Garve, groep 5 

Wat vind je het lekkerste eten? Spaghetti 

Heb je nog andere hobby’s? Tennis 

Wat wil je later worden? Profvoetballer 

 

In welk team zit jij? F1 

Wie zijn jouw trainers/leiders? Roy en Freddy  

Op welke positie speel je op het voetbalveld? Middenveld 

Wat zijn jouw sterkste punten? Van afstand schieten 

Wat vind jij leuk aan voetbal? Dat je kan winnen 

 

Wat vind jij de beste ploeg ter wereld? FC Barcelona 

Wie vind jij de beste speler ter wereld? Messi 

Wie vind jij de beste speler van Sociï? Harrit Wester 

Wat denk je dat de uitslag wordt vandaag? 1-3 
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Wedstrijd: Sociï 1 – Sp Doesburg 

 

Wat is je naam? Siebren Hoogendoorn 

Hoe oud ben jij? 10 jaar 

Waar woon je? Dorpsstraat, Wichmond 

Wie zijn jouw ouders? Annemarie en Freddy 

Heb je nog broertjes of zusjes? Ja, Leke en Wieger 

 

Op welke school zit je? De Garve, groep 6 

Wat vind je het lekkerste eten? Pizza en spaghetti 

Heb je nog andere hobby’s? Met lego spelen en computerspelletjes spelen 

Wat wil je later worden? Boer of loonwerker 

In welk team zit jij? E1 

Wie zijn jouw trainers/leiders? Roy en Freddy  

Op welke positie speel je op het voetbalveld? Verdediger 

Wat zijn jouw sterkste punten? De bal afpakken 

Wat vind jij leuk aan voetbal? Dat je kan verliezen en kan winnen 

 

Wat vind jij de beste ploeg ter wereld? FC Barcelona 

Wie vind jij de beste speler ter wereld? Messi 

Wie vind jij de beste speler van Sociï? Dubaern Besseling 

Wat denk je dat de uitslag wordt vandaag? 2-1 
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Wedstrijd: Sociï 1 – Sv Halle 

 

Wat is je naam? Thijn Spiegelenberg 

Hoe oud ben jij? 8 jaar 

Waar woon je? Lindeselaak, Wichmond 

Wie zijn jouw ouders? Dennis en Renate 

Heb je nog broertjes of zusjes? Eén broertje, Niek 

 

Op welke school zit je? De Garve, groep 5 

Wat vind je het lekkerste eten? Pizza, patat, pasta, prei, pindakaas en 

pannenkoek, bijna alles met een P. 

Heb je nog andere hobby’s? Mijn oom helpen op de boerderij  

Wat wil je later worden? Loonwerker 

 

In welk team zit jij? F1 

Wie zijn jouw trainers/leiders? Roy en Freddy  

Op welke positie speel je op het voetbalveld? Middenveld en spits 

Wat zijn jouw sterkste punten? Schieten en dribbelen 

Wat vind jij leuk aan voetbal? Schieten op goal en dat je met vrienden 

bent 

 

Wat vind jij de beste ploeg ter wereld? AFC Ajax 

Wie vind jij de beste speler ter wereld? Messi 

Wie vind jij de beste speler van Sociï? Kevin Esselink 

Wat denk je dat de uitslag wordt vandaag? 2-2 
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Lankhorsterstraat 31, 7255 LC  Hengelo 

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

E: info@bremerstraatwerk.nl 

Topscoorders Sociï 3 seizoen 17/18 

 
Peter Rietman    6 goals 
Jos Peters    5 goals 
Arend Jan Groot Jebbink 4 goals 
Rob Wenneker    1 goal 
Dennis Spiegelenberg   1 goal 
Bart Mentink    1 goal 
Erik Olthof    1 goal 
Mark Fokkink    0 goals 
 

 

 

  

mailto:info@bremerstraatwerk.nl
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Voor leden, donateurs en sponsoren 

Sociï-nieuwjaarsborrel 

Op zondag 7 januari 2018 is de jaarlijkse Sociï-nieuwjaarsborrel. Vanaf 

11.00 uur tot 13.00 uur is er de mogelijkheid mee te doen aan tal van 

sportactiviteiten. Tijdens deze editie bestaat het sportaanbod uit tennis 

(mits het weer het toelaat), volleybal en voetbal (beide in de zaal). 

Deelname houdt in dat je aan alle activiteiten meedoet (tennisrackets 

zijn aanwezig). Na afloop is er voor de deelnemers een smakelijke 

maaltijd en volgt de borrel. Om 10.30 uur staan koffie en oliebollen klaar. 

Voor degenen die de sportieve activiteiten te machtig zijn, liggen om 11.00 

uur de spelkaarten klaar. Opgave hiervoor is niet nodig. 

Speurtocht 

Voor de jeugd van 4 t/m 12 jaar organiseert AKCIE jeugd een speurtocht 

door de omgeving van Wichmond. Hiervoor zijn we nog op zoek naar 

volwassenen die de groepen willen begeleiden. Wil je meedoen met het 

sporten (13 jaar en ouder) of de speurtocht (ook als begeleider), geef je 

dan uiterlijk 2 januari 2018 hiervoor op. Je kunt je opgeven via e-mail 

akcieSociï@gmail.com of door de bijgaande strook te deponeren in de 

daartoe bestemde bus achter de bar.  

mailto:akcieSociï@gmail.com
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Kosten 

De kosten voor het eten (v.a. 13 jaar) bedragen € 7,50 p.p. en kunnen op 7 

januari worden voldaan bij de organisatie. Deelname aan de sportieve 

activiteiten is gratis. Voor kinderen van 4 t/m 12 jaar bedragen de kosten 

voor het eten € 2,50. Uiteraard ben je ook welkom om na de middag 

binnen te lopen. Vanaf ca. 13.15 uur staat het eten klaar. 

Sportieve groeten,  

AKCIE Jeugd en Senioren / hoofdbestuur Sociï 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------

Onderstaande info mag ook gemaild worden naar akcieSociï@gmail.com 

Naam: 

_______________________________  

doet mee aan: sportactiviteiten in de zaal / speurtocht * (leeftijd: ___ ) 

_______________________________  

doet mee aan: sportactiviteiten in de zaal / speurtocht * (leeftijd: ___ ) 

_______________________________  

doet mee aan: sportactiviteiten in de zaal / speurtocht * (leeftijd: ___ ) 

* Doorhalen wat niet van toepassing is. 

 

Aantal volwassenen voor het eten: ___ (€ 7,50 p.p.) 

Aantal kinderen voor het eten: ___ (€ 2,50 p.p.) 

 

mailto:akciesocii@gmail.com
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D’n Olde Kriet  ·  Eetcafe  ·  Cafetaria 
Dorpsstraat 25 · 7234 SM · Wichmond · 0575-441600 
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‘Nieuwe loot’ omnivereniging Sociï: 

jeu de boules 

Bijna elke donderdagmiddag komt een flinke groep bij elkaar bij de 

sporthal om......... jeu de boules te spelen. Gemiddeld ruim tien mensen 

per keer verzamelen zich met veel plezier bij de buitenbaan.  

In de week na de kermis 

sprak een aantal mensen af 

om wekelijks bij elkaar 

komen in plaats van op 

afroep via de groepsapp. 

Zo gezegd zo gedaan en 

het loopt als een tierelier. 

De hele groep bestaat uit 

zo'n twintig mensen en in 

wisselende samenstelling 

zijn er tien of soms zelfs 

zeventien mensen op de 

baan te vinden. 

Serieus 

Elke keer worden er groep-

jes van twee of drie samengesteld, die elkaar treffen op de baan. Het is 

serieus, maar ook weer niet té. Soms moet er gemeten worden, maar niet 

altijd. En spelers voegen elkaar van alles toe, maar wel doorspekt met 

humor. Het is dus vooral gezellig en daar genieten ze erg van. Halverwege 

drinken ze koffie uit de sporthal en soms ook in de sporthal als er een 

buitje regen is of als de buitentemperatuur iets aan de koude kant voelt.  
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Dan worden er wat stoelen bijgeschoven in de bestuurskamer en we laven 

we ons aan een vers gezet bakje thee of koffie. 

Plezier! 

En dit alles niet officieel als vereniging, maar duidelijk wel in vereniging en 

met veel lol. Ofwel, hoe je met een klein rood balletje en een paar zware 

lompe kogels en soms 1 punt en dan weer 5 een hoop plezier kunt hebben.  

    - - - - - -  
 

Troostprijs voor vuttersgroep 

De vutters-groep, die tal van 

werkzaamheden rond het Sociï-

terrein uitvoert, deed een aanvraag 

voor een groenprijs van de 

gemeente Bronckhorst. Voor de 

hoofdprijs kwamen de actieve 

vutters helaas niet in aanmerking.  

Wel mochten ze als troostprijs een 

fraaie plant in ontvangst nemen. 

Alleen was er even niet zo snel een 

plantenbak voor handen. Totdat 

ineens het oog viel op een bak bij de 

tennisbaan. Daarin stonden alleen 

maar wat armetierige eikjes en een 

esje weg te kwijnen. Dus kreeg de 

heimelijk geconfisqueerde bloem-

bak een nieuwe bestemming. 
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Merakels goed opelet! 

Wet ie et nog, de inbrekkers, die van alles wegehaald 

hadden? Behalve de dinge woar as met gewarkt mos 

worden, zoas de bladharke en de schuppe, die heb zullie 

loaten liggen. En das moar goed ok aanders hadden wie et 

blad wat de leste tied evallen is ok niet weghalen kunt. En 

de kruwagen die wilt ze ok niet. Raar volk toch die 

inbrekkers. Gelukkig is der van alles weer annevult en op 

aandere plekke opeborgen. Plekke woar as inbrekkers een 

hoop wark veur mot doene en dat doet ze niet zoas ik al ezegd had. Moar 

der is meer, want dank zij die inbrekkers van verlopen zommer bunt de 

mensen zeer oplettend eworden, zoas iemand onlangs vernommen hef.  

He dacht ik zal effies, veurdat ik noar mien wark goa um half zeuven, 

smargens de containers an de weg zetten , want onze terreinmeester was 

ziek eworden en de containers mossen an de weg. He gangs en et klusjen 

gekloard en toenstapten he op de fietse richting Hengel. He had wel 

eheurd dat ter uut et bosje an de oaverkante van et Sociï-terrein iets 

brulde, moar he had hoas en raps fietsende noar et wark. Toe as in de 

middag de jeu de boulers an 't speulen waren, kwam der iemand bie heur 

lopen en die had et oaver inbrekkers in de ochtend en sie waren der nog 

met de bromfietse achteran gegoan (kuj noagoan hoe hard iemand kan 

fietsen die as bie de gemeente warkt  en niet ens noar huus toe geet, solle 

et thuus zo slecht hemmen?). Kortom, der wordt merakels goed opelet in 

de buurte sinds de inbrekkers der bunt gewest.  
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Nieuws van het bestuur 

Inmiddels zijn de donkere dagen voor kerst weer aangebroken, is de 

volleybalcompetitie alweer een tijdje onderweg en is het aan mij om 

namens het volleybalbestuur een bijdrage te leveren. Mijn vuurdoop!  

Bij het schrijven van deze bijdrage staan onze teams er wisselend voor, 

maar duidelijk is wel dat we in alle competities ons mannetje/vrouwtje 

staan. Vooral ons herenteam staat op een zeer verdienstelijke tweede 

plaats met maar één punt achterstand op de nummer 1 en ook het Mix1-

team staat op dit moment tweede.  

Dekens 

Hoewel de verwarming dit seizoen wat harder draait dan voorheen, is 

afkoeling voor de bankzitters tijdens een wedstrijd niet te voorkomen. 

Daarom hebben andere manieren moeten bedenken om warm te blijven. 

Tijdens het sporten is dat niet zo moeilijk, maar voor de bankzitters is dat 

iets lastiger. Om daarin te voorzien hebben we zes dekens aangeschaft. 

Deze dekens zijn voor algemeen gebruik en dus niet voorbehouden aan 

een bepaald team. Dus heb je een wedstrijd en wil je je een beetje 

opwarmen tijdens het bankzitten, vraag dan een deken aan de beheerder 

van de sporthal. Anders kun je ze ook vinden in de kast in de gang. Als je 

via de achterkant naar de kleedkamers loopt, staat aan het einde van de 

gang een kast. Onderin de kast vind je de dekens.  

Houd wel een beetje rekening met nog eventueel andere wedstrijden en 

belangstellenden. Desgewenst mag ook een tegenstander gebruik maken 

van de dekens. Het verzoek is om op dat moment zelf even in te schatten  
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hoeveel er beschikbaar zijn en wat de behoefte bij een eventueel ander 

team is. En vanzelfsprekend graag terugleggen/terugbrengen na gebruik. 

Sponsoring 

Verder kan ik melden dat onze Dames 2 vanaf dit seizoen een nieuwe 

sponsor hebben. We hebben Veehandel Hissink uit Baak bereid gevonden 

om de dames in het nieuw te steken. Daarvoor zijn we André Hissink erg 

dankbaar.  

Veehandel Hissink uit Baak was bereid om Dames 2 in het nieuw te steken. 

 

Naast het damesteam is ook het Mix1-team voorzien van nieuwe tenues. 

Het team werd al gesponsord door Wim Bosman Installatiebedrijf uit 

Vorden, maar aangezien de oude tenues aan vervanging toe waren is het 

bedrijf bereid gevonden om Mix1 in het nieuw te steken. 
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Bij het schrijven van dit stuk was een foto met de sponsor nog niet 

beschikbaar dus die volgt in de volgende editie, maar ook hier gaat onze 

dank uit naar Patrick Buunk van Wim Bosman Installatiebedrijf uit Vorden.  

En of dat nog niet genoeg is heeft Fokkink Tweewielers uit Ruurlo ons 

Dames 1-team sinds kort voorzien van nieuwe inloopjassen. De jassen 

zullen zeker van pas komen en zullen de resultaten ook zeker ten goede 

komen. Dus hierbij willen we Mark Fokkink ook bedanken voor dit mooie 

gebaar.  

Fokkink Tweewielers (Ruurlo) schonk Dames 1 nieuwe inloopjassen. 

 
Kersttoernooi 2017 
Op 20 december 2017 houden we ook weer ons jaarlijkse kersttoernooi. 

Dit jaar wordt de organisatie verzorgd door dames 2. Het is inmiddels een  
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traditie om op die avond, meestal in wisselende samenstelling, op een 

‘vernieuwende’ manier gezellig te gaan volleyballen. Dus ook dit jaar laten 

we ons weer verrassen. 

Digitaal wedstrijdformulier 
Sinds dit seizoen werken we met een digitaal wedstrijdformulier. Daarvoor 

hebben we een goedwerkend wifi-netwerk laten aanleggen in de sporthal. 

Alle aanvoerders hebben van Nicole een instructie gekregen. Door de 

nieuwe werkwijze gaat het invoeren van de uitslagen veel efficiënter.  

Ook is het een voordeel dat de uitslagen vrijwel direct terug te vinden zijn 

op de nevobo-site. De ervaringen zijn tot op heden positief. Eén tip: wijs 

ook een vervanger uit het team aan voor het geval de aanvoerder niet 

aanwezig is.  

Nieuwe ‘scheidsrechterstoelen’ 
Tot slot willen we ook nog even vermelden dat we vanaf dit seizoen, met 

dank aan Bart Leferink, ook de beschikking hebben over twee nieuwe 

scheidsrechterstoelen. De oude stoelen werden niet door iedereen als 

even prettig ervaren, waarop Bart heeft besloten om over te stappen op 

een moderne versie van de stoelen. Bart, hartelijk dank. 

Voor dit moment zijn dit de zaken die we als volleybalbestuur graag met 

jullie wilden delen. Tot de volgende keer.  

 Namens het volleybalbestuur, Rick te Plate 
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Het werd al met al 

nog een spannende 

eerste set. 

Dé derby: Mix 1 – Mix 2 

Wichem tegen Wichem 

Mix 2 was in de overwinningsroes vanwege de 3-0 overwinning op WSW 

de avond daarvoor. Ze durfden zelfs te dromen van een 0-3 overwinning 

en Mix 1 daarmee in het klassement te passeren. Het verslag van een 

Mix 1 speler. 

Met de zenuwen in de buik begonnen we niet al te best. Aan beide kanten 

werd de opslag keer op keer uitgeslagen. De bal stuiterde een beetje veel. 

Evenwicht 

Aanvallen over en weer. Mix 1 wil graag in 

drieën spelen, maar kreeg  vaak de 1ste of 

tweede bal retour waardoor we uit het 

evenwicht raakten. Het werd al met al nog 

een spannende eerste set die Mix 1 

gelukkig won met 25-23. Tweede set. En 

door met waar wij goed in zijn: in drieën! 

We kwamen een paar punten voor maar 

konden dat steeds niet vasthouden. 

Zwevend over het veld en duikelend over 

de vloer gaven we alles wat er in zat. Want 

een streekderby speel je niet elke dag. 

Gelukkig trokken we aan het eind de set 

naar ons toe 25 -19. 

Gebroken 

In het begin van de derde set werd duidelijk dat het verzet van Mix 2 zo  
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goed als gebroken was. We liepen snel uit in de score en wisten de ruime 

voorsprong vast te houden. Uiteindelijk werd het 25-10. 

Het is moeilijk bescheiden te 

blijven, maar feit is dat 

klasse zich laat tonen. De 

vierde set was de spanning 

weg en werd het alsnog een 

close finish. 

Wereldnieuws 

We namen een glas en 

tikten dat lekker achterover. 

Volleybal is het spelletje én 

daar hebben we het dan 

over. 

Behalve Gerrit, want die 

ging als eerste naar huis! En 

dat is met recht pas écht 

wereldnieuws! 
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Geef je nu op! 

  
Op 9 en 16 maart 2018 vindt 
weer het stratenvolleybal 
Vierakker-Wichmond plaats. 
Op vrijdag 9 maart worden 
de voorrondes gespeeld en 
op vrijdag 16 maart is de 
finale. Geef je op met een 
team! 
 
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. 
 
Naam van het team: ………………………………………………………………………………….. 
Straat: ……………………………………………………………………………………………………….. 
Contactpersoon ………………………tel.………………..……mailadres……………………… 
Voorkeursdatum: maart ……………………………………………………………………………. 
Het team bestaat uit: 
1……………………………….       6………………………………. 
2………………………………..        7………………………………. 
3……………………………..…         8………………………………. 
4………………………….......         9………………………………. 
5………………………………..       10…………………………….. 
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Teamleden die bereid zijn om scheidsrechter te zijn:  
Naam/namen ………………….............................................................................. 
 
Inschrijven 

- Inschrijfgeld: 35 euro per team. 

- Mogelijkheden voor opgave en betaling. 

- Inschrijven tot uiterlijk 23 februari 2018. 

- Opgave mailen naar stratenvolleybalSociï@hotmail.com. 

Inschrijfgeld kan worden overgemaakt op bankrekeningnr: 

NL35Rabo 03664.48.838 van Sociï, afdeling volleybal onder 

vermelding van de teamnaam. Teams waarvan het inschrijfgeld 

niet op hiervoor genoemde datum ontvangen is, kunnen worden 

uitgesloten van deelname. 

Inschrijfgeld en formulier kun je inleveren bij één van de volgende 

personen: 

Maaike Eskes, Beeklaan,  Wichmond, tel. 06-13367589 

Rob Langwerden, Lankhorsterstraat 28, Wichmond  tel. 06-52555920 

Judith Minderman, Dorpsstraat 8b, Wichmond, tel. 0575-442564 

Illona Wassink, Beeklaan 22, Wichmond tel. 06-51636622 

 
 

 

 

 

mailto:stratenvolleybalsocii@hotmail.com
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Maarten, bedankt 

voor je fantastische 

inzet de afgelopen 

periode en het 

enthousiasmeren 

van onze leden! 

 

 

Einde seizoen 2017 en een nieuw…. 

Zoals de meeste (tennis)mensen op dit moment wel zullen weten, gaat 

Maarten Vos (tennisleraar) ons helaas verlaten. Wij, als bestuur, 

betreuren dit ten zeerste, maar we begrijpen heel goed dat hij deze 

keuze gemaakt heeft. Als het combineren van veel tennislesuren, een 

baan én het gezinsleven, thuis steeds meer tijd en energie vraagt, dan 

kom je op een punt dat er keuzes gemaakt moeten worden.  

Als bestuur zijn we blij met alle energie die 

Maarten in onze vereniging gestoken 

heeft én nog steekt. Momenteel kijkt 

tennisschool Pro Te-in samen met het 

bestuur naar een andere tennisleraar die 

bij de club past. Jullie horen natuurlijk van 

ons als hier meer over te melden valt. 

Maarten, bedankt voor je fantastische 

inzet de afgelopen periode en het 

enthousiasmeren van onze leden! Ook 

dankzij jou zitten wij als Sociï tennis in een 

flow. En dat geeft ons een fantastisch 

gevoel.  

Wichmond Open 
En dan Wichmond Open 2017! Wat een geweldig succes was dit. Voor de 

eerste keer zo’n toernooi organiseren en dan zo veel enthousiaste mensen 
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op en rond de banen zien. Het plezier spatte er vanaf. En dan heb ik het  

 

nog niet eens over al die mensen die spraken over de geweldige 

organisatie en tennisvereniging. Daarvoor heel veel dank aan de 

organisatie van dit evenement. En aan iedereen die heeft meegeholpen 

om de organisatie te ondersteunen, zoals bij de dagelijkse kantinedienst of 

het dagklaar maken van de tennisbanen. 

Kerstactiviteit 

Op 20 december hebben wij als omnivereniging weer onze jaarlijkse 

kerstactiviteit. De tennis begint om 16.30 uur met de jeugd. Om 20.00 uur 

beginnen de senioren. Aansluitend is er een borrel en kan gezellig worden 

nagepraat met de overige omnileden.  

Handjes gezocht 
Overigens zoeken we nog handjes tussen Kerst en Oud en Nieuw. Wij 

willen de overkapping gaan schilderen en daarvoor hebben wij schilders 

en/of prutsers nodig die mee willen helpen om dit voor elkaar te krijgen. 

Zodat alles er weer keurig uit ziet voor het nieuwe seizoen. Vele handen 

maken licht werk én het is het ook nog eens een stuk gezelliger. 

Ik wens jullie allemaal alvast goede dagen toe en veel gezondheid én 

tennisplezier in 2018! 

    Groeten, Jan Willem Krijt  
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Eerste Wichmond Open 
Tennistoernooi meteen groot succes 
 

Eind oktober begin november werd voor het eerst het Wichmond Open 

Tennistoernooi gehouden. Het werd direct een groot succes. Bijna tachtig 

tennissers uit de omgeving deden mee aan het toernooi, dat door gasten 

wordt omschreven als ‘gezellig en gemoedelijk’. 

Alle prijswinnaars op een rijtje. 

Tennisclub Sociï, die het toernooi organiseerde, zit enorm in de lift dankzij 

een groeiend aantal leden en drie nieuwe tennisbanen. De organisatie  had 

geen idee wat ze kon verwachten van het toernooi. Bij de omliggende 

clubs worden wel  regelmatig tennistoernooien gehouden, maar er zelf 

een organiseren, dat was er nog nooit van gekomen.  

Spannend 

Deze eerste Wichmond Open had het geluk van prima weer, zeker voor de  
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“Als het volgend jaar 

weer wordt 

georganiseerd zijn 

we zeker weer van 

de partij.” 

 

tijd van het jaar. Zaterdags was het zelfs aangenaam vertoeven bij een 

zonnetje en 15 graden. Elke avond waren de banen bezet. Zaterdag en 

zondag werden de halve en hele finales gespeeld in de acht verschillende 

categorieën, variërend van spelers in de klasse 6 tot en met 8. Er werden 

spannende wedstrijden gespeeld met veel tiebreaks.  

Uitstekend 

De teams bleken aan elkaar gewaagd. 

Deelnemers kwamen onder meer uit 

Doetinchem, Vorden, Hengelo, 

Steenderen, Zutphen  en Hummelo. Na 

afloop genoten de meeste spelers in de 

kantine van een hapje en een drankje, 

soms tot in de late uurtjes. ,,We komen 

hier altijd graag in Wichmond’’, zeggen 

twee speelster van TC Zuid uit 

Doetinchem. ,,Je wordt hier hartelijk 

ontvangen en de sfeer is heel gezellig en 

gemoedelijk. We spelen hier vaak 

competitietennis. Ze hadden dit toernooi uitstekend voor elkaar. Goed 

geregeld allemaal. Als het volgend jaar weer wordt georganiseerd zijn we 

zeker weer van de partij.’’ 

Blessures 

De organisatie gaat nu eerst het toernooi evalueren, maar gezien het grote 

succes is het zeer waarschijnlijk dat er volgend jaar een vervolg komt. “Ja, 

we kijken terug op een geweldig toernooi. Helaas waren er een paar 

blessures, waardoor wedstrijden uitvielen. Maar we hebben verder geen 

wanklank gehoord. Alles is perfect verlopen”, aldus de organisatoren 

Annemieke Mulderije, Robbie Bouwmeister, Caroline ter Linden en AJ 

Groot Jebbink. 
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Uitslagen Wichmond Open Tennistoernooi 

Gemengd dubbel 8:  

1. Roy Weetink en Irene Wolbrink  

2. Nout Nijenhuis en Carolien Schieven  

Dames dubbel 8:  

1 Judith Minderman en Irene Wolbrink 

2. Marije Riefel en Sanne van Tuijl  

Gemengd dubbel 7:  

1. Ans Braakman en Hans Snelder 

2. Caroline ter Linden en Robbie Bouwmeister 
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Dames dubbel 7:  

1. Els Nijdam en Tineke Tesink  

2. Femke en Linda Huntink 

Heren dubbel 7:  

1. Johan Derksen en Marcel Essink  

2. Peter Wolbrink en Hiltjo Carp 

Gemengd dubbel 6:  

1. Tonny Voerman en Diane Mullink  

2. Joep Haverkamp en Suzan Koop 

Dames dubbel 6:  

1. Sandra v.d. Brink en Angelique Schrerholz  

2. Suzan Koop en Annemieke Mulderije 

Heren dubbel 6:  

1. Joep Haverkamp en Gert-Jan Loman 

2. Robbie Bouwmeister en Bennie Helmink 
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Uitslagen clubkampioenschappen Mix 2017 

Van 4 t/m 9 september 2017 werden de clubkampioenschappen Mix 
gespeeld. De strijd in de categorieën Mix A en Mix B werd geopend in de 
poulefase, waarna in de (halve) finales werd bepaald wie dit jaar de 
sterkste waren. Op zaterdag werden de clubkampioenschappen gezellig 
afgesloten met een lekkere lunch. 
 
Uitslagen 
Mix A: 

1. Bastiaan Pikkert en Annemieke Mulderije 
2. Bennie Peters en Nel Nijenhuis 

 
Mix B: 

1. André Hissink en Anouk Pardijs 
2. Henk Riefel en Marga Leerkes 
3. Wim Dijkstra en Annemiek Riefel 
4. Roy en Sandra Weetink 
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Nel ontmoet collega-trainer bij  

het ATP-tennistoernooi Rosmalen 

Nel en Jos Nijenhuis bezochten in juni van dit jaar het ATP-tennistoernooi 

in Rosmalen. Nel had van het bestuur kaartjes voor dit toernooi gekregen 

als dank voor haar jarenlange inzet als jeugdtrainer. Ze schreven het 

volgende verslag.  

De eerste kwartfinalepartij was een 

single van Arantxa Rus, die verloor 

van de latere finalist de Russin 

Vikhlyantseva. De tweede partij was 

wat ons betreft de mooiste en meest 

spectaculaire partij, de dames dubbel 

halve finale  met Kiki Bertens-Demi 

Schuurs tegen de Oekrainse twee-

lingzusjes Kichenok. De partij werd 

door de NL-dames gewonnen.  

Een verrassende ontmoeting. 

Het bijzondere bij de dubbels was dat bij deuce de niet-serverende partij 

kon kiezen op wie daarna geserveerd moest worden. En dit was dan tevens 

het beslissende punt. Een eventuele derde set bestond uit een super 

tiebreak (tot 10) 

Haarhuis  

Teruglopend naar het centre court kwamen we een collega trainer tegen 

van Nel (zie foto). We hebben hem (Paul Haarhuis) uitgelegd in welke 

hoedanigheid Nel hier was. Hij was zeer belangstellend over het jeugdwerk 

van Nel en wilde natuurlijk graag met haar op de foto.  
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Teruggekeerd op het centre court vielen we in de partij van de Duitser 

Zverev tegen de Fransman Benneteau  en daarna nog de Kroaat Cilic tegen 

de Canadees Pospisil. Eerstgenoemden wonnen hun partij. Het 

herentennis op gras kent minder rally's. Door de snelle ondergrond kom je 

met een goede service al een heel eind. Maar toch ook wel leuk om te 

zien. Kortom, het was een zeer geslaagde dag en wij willen het 

tennisbestuur nogmaals hartelijk bedanken voor de aangeboden kaartjes. 

           Groeten, Nel en Jos Nijenhuis 

  

Jeugdkampioenschappen ‘super leuk’ 

Bij de jeugdkampioenschappen in 

oktober jl. zijn heel goede resultaten 

behaald. Maar ze waren volgens de 

deelnemers vooral ‘super leuk’.  

Het was voor het eerst dat er jeugd-

kampioenschappen werden gehouden. 

De club heeft inmiddels een respectabel 

aantal jeugdspelers. Velen deden in 

oktober mee aan de clubkampioen-

schappen. Er werd in verschillende 

leeftijdsklassen gespeeld. Uiteindelijk 

kwamen op de finaledag de winnaars uit 

de bus: Chiem ter Linden, Sal ter Linden, Mara Brinkman en Annemijn 

Weetink (foto v.l.n.r.). Door het enthousiasme bij de jeugd is er inmiddels 

veel animo om volgend jaar weer mee te doen aan de competitie van de 

KNLTB. Daarover meer in de volgende Sociïaloog. 
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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 

Tosavond 

De wekelijkse tos-/racketavond  is op di- en do-avond vanaf 20.00 uur. 

 

Tennissen in de winter 

Kunstgrasbanen worden ook wel ‘all weather’ banen genoemd.  Het 

spelen op kunstgrasbanen is tijdens de wintermaanden echter wel 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 er gewoon  op 

gaan tennissen. 

  

 

mailto:Kristygotink@hotmail.com
mailto:info@bouw-meister.nl
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Naam: Nout Nijenhuis. 

Woonplaats: Twello. 

 

Beroep: Financieel medewerker 

uitkeringsadministratie. 

 

Verliefd/verloofd/getrouwd/single? 

Geregistreerd partnerschap met Iris Stam. 

Hobby’s: Voetbal, tennis, sport kijken. 

Antwoord op de vraag van Michael Hulleman? 
”Nout Nijenhuis, hoe lang blijf je nog zo actief voor Sociï nu je zo ver weg 

bent gaan wonen?”  

Het liefst zo lang mogelijk, Sociï zit in mijn hart. Bovendien is het nog wel 

goed te doen vanuit Twello. 

Hoe ben jij betrokken geraakt bij Sociï? 
Een jaar of 20 terug ging ik met mijn vader voor het eerst naar de beruchte 

nacompetitiewedstrijden van Sociï, later ben ik door vrienden verder de 

club binnen getrokken. Inmiddels kan ik mij een leven zonder Sociï 

nauwelijks meer voorstellen. 

Een goede en een slechte eigenschap? 
Ik ben een nuchter persoon en dat vind ik een goede eigenschap.  
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Een slechte eigenschap is dat ik vaak te laat van huis vertrek waardoor ik 
precies op tijd of net te laat kom, kortom, ik ben zelden te vroeg. 
  
Favoriet eten en drinken?  
Bier en stimpstamp (stamppot andijvie). 

Wat lees je meteen in de Sociïaloog? 

Ik begin meestal voorin, ‘Van de redactie’ dus.   

Favoriete muziek? 

Coldplay, Bruce Springsteen. 

Waar ben je trots op? 

Op alle trouwe vrijwilligers van Sociï. 

Met wie zou je wel eens één dag willen 

ruilen? 

Met Max Verstappen in een Grand Prix-

weekend. 

Waarin zou je graag beter 

willen zijn?  

Voetballen. 

In welke film zou jij de 

hoofdrol willen spelen?  

Ik ben geen filmtype. Dan 

ga ik liever voor de rol van 

opgejaagde in het TV-

programma ‘Hunted’.  
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Noem drie personen met 

wie jij wel eens zou willen 

tafelen. 

Wilfred, René en Johan. 

Kortom bij VI, moet voor 

één keer kunnen mét diner. 

 

Waar heb je een hekel aan? 

Nieuwjaarsdag. 

Meest overschatte persoonlijkheid?  

Sylvana Simons (door zichzelf op de eerste plaats). 

 

Waar kunnen ze jou ‘s nachts 

voor wakker maken? 

Voor een goed stuk vlees. 

Wat is jouw leukste avondje uit 

tot nu toe?  

Boode ergens begin deze eeuw 

op 1 januari (dat dan weer wel). Eerst gezellig stappen en daarna nog heel 

veel gekkigheid meegemaakt en uitgehaald. 

Waar heb jij bewondering voor? 

Voor mensen die vol passie werken in de zorg. 

Wat zou je ooit nog willen meemaken? 

Kampioen worden met het elftal waarin ik speel. 
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Als jij drie dingen of mensen mee 

mocht nemen naar een 

onbewoond eiland, wie of wat 

zou dat zijn?  

Iris, een hengel en een home 

cinema set. Maar als dat alles is, 

dan ga ik toch liever niet. 

Aan welk moment denk jij met 

schaamte terug? 

Aan die ene keer dat ik samen met 

de toenmalige trainer Hugo van Ditshuizen dacht slim te zijn en het 

rugnummer van Dubaern en een andere speler om te wisselen op het 

digitale wedstrijdformulier. Daardoor zou Dub een schorsing ontlopen. 

Naderhand werd dit echter opgemerkt door de scheidsrechter. Ik ben met 

de billen bloot gegaan en heb een excuusbrief geschreven aan de KNVB en 

scheidsrechter. Daarnaast ben ik door Sociï voor één wedstrijd geschorst 

als leider en heb ik een boete van de KNVB gekregen (die Hugo overigens 

keurig met mij gedeeld heeft). Dit zal ik nooit meer doen! Hopelijk ook 

niemand anders van Sociï. 

Wat is voor jou het meest opmerkelijke 

nieuws van de laatste tijd?  

Dat de M.V.A.E.T. op eerste Pinksterdag 

2018 voor de derde maal de 12-uurs 

Spartametrace organiseren.  

 

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

Monique Fritz. Hoe zag jouw sportcarrière eruit voordat je bij Sociï 

belandde? 
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“We wensen je prettige feestdagen en 

een sportief en ook in alle andere 

opzichten heel goed 2018!” 

De redactie 
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           (adres) 


