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Beste lezers, 

Wat de verschillende competities betreft, zit het er weer op. En het was in 

sportief opzicht een prima seizoen voor Sociï. Het tennis mixteam wist  

bijvoorbeeld de voorjaarscompetitie als winnaar af te sluiten. En bij het 

volleybal  is het damesteam 2 kampioen geworden. Dames 1 eindigde 

weliswaar als tweede, maar is wel gepromoveerd. Ook bij het jeugdvoetbal 

waren enkele teams succesvol. Benieuwd wat het nieuwe sportseizoen ons 

weer brengen zal. 

De zomer staat voor de deur. Wij gaan er als redactie een paar maandjes 

tussenuit en komen in september graag weer bij u terug. Iedereen een 

heel prettige vakantieperiode gewenst.     

           

        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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Beste lezers,    

We kunnen met een goed gevoel terugkijken op het Sociï-sportseizoen,  

de Sociï-dag en jeugdtoernooien. Helaas is de Sociï-dag opgeschrikt door 

het plotseling overlijden van Bennie Wolbrink. Een maagbloeding die hij 

de donderdag ervoor opliep, werd hem fataal. Op zondagmorgen over-

leed hij. Dit was niet lang nadat ook Jan Borgonjen na een kort ziektebed 

was overleden. Zo verliezen we twee trouwe Sociï-leden in kort tijd.  

Bennie was nog steeds actief als vutter op de dinsdagmorgen en zondags 

als Sociï 1 thuis speelde. Zelf kan ik beiden nog goed herinneren als 

jeugdleiders (ook mijn leiders) eind jaren ’70 begin ’80. Wij wensen 

natuurlijk beide families veel sterkte. Ook Gerdien Bouwmeester heeft de 

strijd tegen de kanker niet kunnen winnen. We wensen Herbert en de 

kinderen veel sterkte. Als dank voor alle steun en hulp die onze 

volleyleden aan de familie gaven heeft Herbert ons enkele wedstrijdballen 

geschonken. Gerdien was een van de eerste leden van de volleyverenging 

en nog tot het laatst toe actief als speelster. 

Aan het eind van een seizoen wil ik natuurlijk alle vrijwilligers bedanken 

voor hun inzet. Zonder deze mensen kunnen de sporters hun hobby niet 

uitvoeren. Het zijn er te veel om op te noemen maar nooit genoeg om al 

het vrijwilligers werk goed te laten draaien. Enkele zullen stoppen maar 

gelukkig komen er ook weer nieuwe bij zodat we samen de vereniging 

sterk maken. Ook dank uiteraard aan alle sponsoren, of het nu bord-

sponsoren, kledingsponsors, donateurs of een vrijwillige gift is, door deze 

bijdrage kunnen de leden voor een nog te overziende contributie blijven 

sporten. 
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Naast de groei in het aantal leden voor de afdeling Tennis timmert het 

voetbal ook aardig aan de weg met meisjes- en damesvoetbal. Dit lijkt een 

blijvertje te worden nu er naast het damesteam ook steeds meer meisjes 

jeugd gaat voetballen. Dit doen de Sociï-meiden samen met de Vordense 

meiden en het aankomend seizoen is er in elke leeftijdsgroep een team. 

Meiden ga zo door en er komt van hieruit ook aanvulling voor onze dames. 

Bij de jongens is het lastiger om deze combinatie te maken, nu heeft een 

groep jeugd besloten niet meer samen te willen spelen in Vorden maar om 

op donderdagavond te gaan trainen in Wichmond. Hopelijk behouden ze 

hiermee het plezier in het voetbal en kunnen ze later doorstromen naar de 

senioren.  

Bij Sociï hebben we weer bezoek gehad van ongenode gasten. Daarbij is 

één van de containers opgebroken en een aantal spullen zijn er uit 

ontvreemd. Schade toch gauw zo’n € 3000,-. Een gedeelte van de spullen 

was ook van Dorpsbelang (vuttersploeg). De politie is op de hoogte maar 

of we het ooit terug zien..? 

Als trainer van de voetbal selectie heeft Tim Kollen na twee seizoenen 

afscheid genomen. Het eerste seizoen was lastig voor Tim vooral door een 

slechte start in de competitie. Dit seizoen begon het team goed te draaien 

en zijn ze verdienstelijk 6e geworden en boven Basteon geëindigd. Jasper 

van Leeuwen zal dit in het nieuwe seizoen proberen te verbeteren. 

Kampioenen zijn er ook in dit seizoen. Bij het tennis heeft het Mixteam de 

voorjaarscompetitie gewonnen, bij de volley is dames 2 kampioen 

geworden en dames 1 gepromoveerd na P/D wedstrijden. Bij de voetbal 

jeugd zijn de J0-9 en M 0-15 en J 0-13 zaalkampioen geworden en hebben 

de J 0-13 ook na en voorjaars competitie gewonnen. Op naar nieuwe 

successen. Maar nu eerst de zomerstop om er in augustus weer fris 

tegenaan te kunnen. Na de kermis natuurlijk.              

                  Gert Hiddink 
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Afsluiting van een tijdperk 

Het onderwerp voor ‘de dolende spits’ was 

deze keer al ruim een maand geleden bepaald. 

Het moest gaan over het afscheid van onze 

sponsoren, Martijn en Syl van café DOK. Dit 

afscheid konden we niet ongemerkt voorbij 

laten gaan, dus trok het vierde elftal van de 

s.v. Sociï op zondag 24 april, ’s middags na de 

wedstrijd, gezamenlijk naar het café in Wichmond. Een middag van 

gemengde gevoelens volgde. 

Afscheid nemen doet altijd wel een beetje pijn, maar zoals het echte 

mannen betaamt vulde ieder zijn rol op eigen wijze in om er toch een 

geslaagde middag van te maken. Onze aanvoerder pakte de denkbeeldige 

microfoon. In een gloedvol betoog 

sprak hij Martijn en Syl toe. Hun 

zorgvuldig opgebouwde klanten-

kring, de grote betrokkenheid bij de 

dorpse gemeenschap, de kunst om 

mooie evenementen te 

organiseren, het talent voor 

gastvrijheid en natuurlijk de band 

met onze sportvereniging; niets 

bleef onbesproken. En voor dat 

alles was er uiteraard onze dank 

aan Martijn en Syl, uitgedrukt in bloemen en applaus. Het is duidelijk dat 
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we met trots het gesponsorde shirt van Café DOK hebben gedragen en dat 

ook zullen blijven doen. Maar duidelijk is ook dat een tijdperk, het tijdperk 

van Martijn en Syl, is afgesloten. Goed voorbeeld doet goed volgen moet 

de grootste toneelspeler van ons elftal gedacht hebben, want ook hij 

sprong op het, opnieuw denkbeeldige, spreekgestoelte. Niet gespeend van 

de nodige dramatiek, je bent immers niet voor niets acteur, dankte hij 

leiders, begeleiders en andere belangrijke personen binnen het elftal. Ook 

hij vulde zijn rol, net als onze aanvoerder, dus prima in. In feite nam hij, 

door zijn dankwoord aan onze leiding, een voorschot op het einde van het 

voetbalseizoen 2016-2017. Met een beetje goede wil zou je dat ook de 

afsluiting van een tijdperk kunnen noemen. Weliswaar niet vergelijkbaar 

met het tijdperk Martijn en Syl, maar toch. Ik geef toe, als stukjesschrijver 

in het Sociï-clubblad moet je soms creatief zijn in het aan elkaar knopen 

van de verhaallijn om dat te kunnen zeggen wat je wilt. 

  

Twee rollen zijn daarmee al verdeeld en 

voor ik aan mijn eigen rol toekom wil ik 

de belangrijke rol van elk teamlid nog 

eens benadrukken. Specifiek deze 

middag, waarbij onze sponsoren, op dat 

moment nog eigenaren van de 

plaatselijke kroeg, centraal stonden, werd 

er met verve inhoud aan gegeven. Want 

hoe konden we Martijn en Syl beter 

bedanken dan door in gezamenlijke 

harmonie een biertje te nuttigen. Laat 

dat maar aan een gemiddeld voetbalelftal 

over en zoals u weet zijn de teams van 

Sociï bovengemiddeld. Zeker ook op het gebied van het invullen van de 

derde helft of een andere gelegenheid waarbij luim en het bijbehorende 

schuim de boventoon voeren. En zo geschiedde. Het afscheid van Martijn 
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en Syl en het naderende einde van de competitie werden gepast gevierd. 

Wat toen nog niet iedereen wilde beseffen was dat er een maand later nog 

een passende viering zou plaatsvinden.  

Het mooie van stukjes schrijven, mijn rol dus, is dat je net zolang kunt 

draaien en keren tot je op dat onderwerp uitkomt waarover je eigenlijk 

wilt schrijven. Er kan nog zolang van te voren worden bepaald wat je moet 

schrijven en hoe belangrijk het onderwerp ook is, jij bepaalt uiteindelijk 

wat er in gedrukte vorm te lezen valt. Mits de redactie meewerkt 

natuurlijk. Als u dit leest ben ik in mijn opzet geslaagd. Want in de vorige 

Sociïaloog kondigde ik het al aan. Er is nog een tijdperk afgesloten. Jaren 

van verdriet, teleurstelling, hoop en desperaat verlangen vonden hun 

apotheose op zondag 14 mei jl. Feyenoord werd na 18 jaar weer kampioen 

van Nederland en ook dat hebben we op gepaste wijze gevierd. Mocht het 

ongemerkt aan u voorbij zijn gegaan of was u enigszins afgeleid op uw reis 

naar Stockholm, dit jaar werd maar één club uit de Nederlandse eredivisie 

echt kampioen en dat was Feyenoord uit Rotterdam.  

Rotterdam, daarmee heb ik dan 

eindelijk de schakel gevonden waarmee 

ik de verschillende tijdperken aan 

elkaar kan schrijven. Martijn en Syl, 

afkomstig uit de regio Rotterdam en 

Feyenoord, de club uit Rotterdam. Kan 

het toepasselijker ? Als dank voor de 

jarenlange inzet voor hun 

betrokkenheid bij onze vereniging Sociï, 

draag ik het kampioenschap van die mooie club op aan Martijn en Syl. En 

ik wens hen, en een ieder ander die het aangaat, succes in een volgend 

tijdperk! 

                  

                  Jan Garritsen 
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Sociïdag wederom erg geslaagd 

De jaarlijkse Sociïdag werd deze keer op  28 mei gehouden. En de dag 

voor alle betrokkenen bij onze sportvereniging was evenals voorgaande 

edities weer een groot succes. 

Het prachtige weer was uiteraard een belangrijke succesfactor. Maar ook 

de  leuke spelletjes voor de kinderen maakten het tot een leuk geheel. En 

natuurlijk de  afsluiter, het gezamenlijk lekker frietjes eten in de kantine, 

was voor velen de spreekwoordelijke kers op de slagroomtaart.  

Bedankt 

De Akcie, die voor de organisatie tekende, bedankt iedereen die aan het 

slagen van deze leuke en sportieve dag heeft bijgedragen.   

 

De winnaars van de spelletjes. 
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Tankpas voor het vullen van onze clubkas! 

Tanken kost geld. Toch valt er nu geld mee te 

verdienen. Kuster Olie heeft namelijk een Tanken 

& Sparen mogelijkheid. Elke keer als u gaat tanken 

bij een Kuster Olie station spaart u direct voor de 

sportvereniging Sociï. 

Met een Tanken & Sparen pas gaat er van elke getankte liter 1 cent naar 

een digitale spaarpot. Periodiek wordt het gespaarde bedrag uitgekeerd 

aan Sociï. Helaas kan het niet in combinatie met een zakelijke tankpas. 

Zo tank je met de Tanken & Sparen pas: 

1. Voer je Tanken & Sparen pas in (melding ‘loyalty aanvaard’) 

2. Verwijder de Tanken & Sparen pas. 

3. Voer vervolgens uw betaalpas in, zoals u gewend bent.                                                                                                                                                  

4. Ga tanken. 

Voor meer informatie: www.tankenensparen.nl 

Wilma Golstein kan zo’n Tanken & Sparen pas voor je organiseren. Als je 

het onderstaande strookje bij haar of bij Kuster Olie tankstation De Weule 

in Vorden De inlevert, komt het helemaal goed.  

 

Naam:………………………………………………………………………………………………………… 

Adres:………………………………………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer:……………………………………………………………………………………… 

Pasnummer:……………………………………………………………………………………………… 

http://www.tankenensparen.nl/
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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 rakkers! 

Wie hebt er al wel is oaver proat, moar wie zeiden aaltied: 

“Der is zo weinig te halen bie Socië, het zal wel 

metvallen.” Moar sie bunt gewest, de inbrekkers. 

En hoe as 't gegoan is ok al zo wonderlijk. Gewoon 

oaverdag bunt ze der gewest, ‘t slot forceerd en't spul 

noar buten gezet. En toen kwam H. en die dacht bie zien 

eigen: “De vutters bunt ter ok, want ik zie spul buten 

stoan.” En he is an et wark egoan, niks vermoedend van wat passeerd was. 

Doornoa toe as he weer weg was kwam F. en den hef edacht: “De vutters 

zult wel wat uuteleend hemmen en et dalijk wel een keer oprumen en he 

is ok an't wark egoan.” Toe is B. ok nog in de ketine wes en den zag eenne 

vremde auto op de pekeerplaatse, hef et volk ok nog anesprokken en is 

huusweerts ekeerd. En toe bunt de rakkers trugekommen um ‘t gerei op te 

halen. Wat een volk, brutaal as gien aander. En bunt wie met zien allen 

noe zo dom datte wie dit allemoale niet deur hebt. Ik geleuf van niet. Ik 

geleuf datte wie better een betje naïf weazen kunt als achterdochtig op 

alles wat ter beweagt bie Sociï. Want dat soort gajus vind aaltied wel een 

meugelijkheid um argens bie te kommen.  Moar toch, misschien mot wie 

toch iets attenter weazen op ons gerei, want de bordjes attentie 

buurtpreventie an de Lankhorterstroate helpt dus ok niet aaltied zegt ….. 

            De Schoaphedde 

Ps. Oaver naïf gesproaken: der bunt niet allennig  inbrekkers bie Sociï ewes 

moar ok ‘aolde brekkers’ doet soms een duit in het slidingzakje in een 

wedstried van de olders tegen de kinder. Better ‘n slot kepot as ‘n kuut 

kepot, zak moar zeggen. 
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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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Sociï D1, loopt u even mee? 

De D1 seizoen 2016-2017 is verre van een campingelftal. Ze kunnen 

natuurlijk wel op een camping spelen als dat moet, maar dat is niet het 

punt. Het punt is dat de D1 van afgelopen seizoen met plezier, team-

geest, enthousiasme en talent, ieder voetbalweekeinde heeft willen 

voetballen. En dat levert resultaat op. Niet alleen in punten, maar ook in 

groei, humor, vriendschap, techniek en karakter. 

Zowel in het najaar in de 4e klasse, in de zaal en in het voorjaar in de 3e 

klasse werden deze knullen kampioen. De Achterhoek en ver daarbuiten is 

door hen verwend met het spelletje dat voetbal heet. Met ver daarbuiten 

bedoelen we ook echt ver daarbuiten. U weet hoe dat gaat! Persoon A 

vertelt van de overwinningen aan opa en oma B, die op hun beurt weer 

een familielid inlichten die net op dat moment zit te Skypen, Appen, 

Instagrammen of Facebooken met een broer of zus in Guatemala. Die 
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persoon wil een sterk verhaal wel meenemen naar de plaatselijke kroeg in 

Santos Domenicos en daar geeft de bardoelman een rondje na het horen 

van de uitslag Sociï D1 – Basteom D1. 

De D1 van afgelopen seizoen 

staat in Santos Domenicos, 

en zoveel andere plaatsen op 

deze aardkloot, bekend als 

een team van gesausde 

jongens. Een mengelmoes 

van techniek en stoempen, 

van ragfijn spel en rammen. 

Jongens van stavast en 

klasbakken. Dit vijvertje van 

talent is het afgelopen jaar uitgegroeid tot een team waar de glans van 

totaalvoetbal weer zichtbaar wordt. Zullen we eens kijken wie we 

afgelopen seizoen allemaal in huis hadden? Loopt u even mee! 

Dion Eggink. Onze sluitpost. Omgetoverd tot doelman. Een talentvolle 

keeper. Dit hele seizoen bizar weinig doelpunten tegen. Is wellicht nog te 

weinig getest, maar stáát er als het moet. Of ligt. Of springt. Flegmatiek, 

doch katachtig in reflexen. Heeft trainersgilde verrast. In het veld vorig jaar 

al aardig maar dreigde te verzuipen. Koos voor het keepersvak. Gelukkig 

maar, anders was dit talent misschien nooit ontdekt. Lijnkeeper, zonder 

drang naar voren. Mix tussen Zoet, Van Beveren en Navas. Gaan we nog 

jaren van genieten. 

Duco Schuppers. Onvoorspelbare vleugelverdediger. Sterk in positie 

kiezen. Kan dan ook op meerdere posities uit de voeten. In het veld 

rustige, kalme kracht. Nooit te beroerd om het vuile werk op te knappen. 

Voetballer die “er in kan kleunen”, zoals we dat noemen. Doch ook 

balvast. Niet de man die ballen over de zijlijn jaagt. Kiest vaak voetballende 
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oplossing. Kan tegenstander opvreten. Heeft soms geen honger. Type Rick 

Karsdorp, Wim Jansen. Hele seizoen last van ledematen, maar niet te 

beroerd om zijn blessure op zij te zetten voor het team. Moet zomer wel 

gebruiken om te herstellen.  

Woud Tebbens. Centrale verdediger. Jongen van de gestampte pot. 

Betrouwbaar. Kan zijn taak uitvoeren zonder dat het saai wordt. Jongen 

met overzicht. Type Rijsbergen / De Vrij. Heeft in het najaar weinig 

gespeeld. Zware knieblessure gehad, goed hersteld. Zeer bruikbaar 

geweest in het voorjaar. Heeft alle posities achterin bekleed. Bepalende 

speler. Brengt rust in het elftal. Kuitenbijter. Knoeperd van een verdediger. 

Goeie jongen, geen poespas.  

Stefan Hissink. Ausputzer, geen Assepoester. Libero, geen Libresse. Man 

van staal, is ook overal inzetbaar. Wil dat ook zijn, doch komt beste tot zijn 

recht als ‘slot op de deur’. Kan de lijn van de bal lezen. Betrouwbaar. 

Aanvoerder. ‘De blonde Sanchez’, doch ook type Koeman, Ronald. Neemt 

de vrije trappen á la Koeman. Met dit verschil dat die van Stefan erin gaan. 

Rots, niet alleen in de branding, maar ook op het veld. Pareltje van steen. 

Kan opbouwend nog stappen maken. Laat van zich horen in het veld. 

Verlengstuk van de trainers.  

Kas Ilbrink. Voorstopper, geen vérstopper. Robuust doch lichtvoetig. 

Deinst er niet voor terug de bal naar de tribune te kegelen. Gaat hem dan 

niet zelf halen, maar gunt dat de tegenstander. Heeft goede timing, weet 

wanneer hij zijn voet dwars moet zetten. Kan als mandekker nog bijleren, 

gaat dat ook doen. Heeft een knoeperd van een schot in de benen. Kan 

later zo bij defensie werken. In de kleedkamer een gangmaker. Type Rinus 

Israël / Piqué, maar Kas heeft zijn uiterlijk mee.  

Mika Leferink. Omgetoverd van middenvelder naar flinke linker-

vleugelverdediger. Sterk optreden afgelopen maanden, een van de 
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revelaties van het seizoen. Sterk in de lucht. Type Willie van der Kerkhof, 

met een vleugje Dijks. Heeft echter meer talent dan die goochemerd. 

Prachtige linkerpoot bij geboorte meegekregen, zeer gave traptechniek. 

Flegmatiek zonder lui te zijn. Gaat stevige duels niet uit de weg. Kan 

daarbij instappen, opkomen, doordekken en een schouderduw uitdelen. Is 

een complete voetballer aan het worden. 

Yornick Langenhof. Rechtermiddenvelder. Kuitenbijtertje, type Edgar 

Davids. Kan moeilijk doseren, blijft maar doorgaan. Daarin voorbeeld voor 

veel teamgenoten. Door deze inzet overal inzetbaar. Jongen die letterlijk 

en figuurlijk de mouwen opstroopt. Leergierig. Wil de bal opvreten. Wordt 

dan teruggefloten door de scheidsrechter. Kan het spel opendraaien door 

lopende bal te gebruiken. Zet vaak aanvallers in stelling met pegel naar 

voren. Eerlijke jongen, betrouwbaar. 

Jonas Leferink. Rechtermiddenvelder, ook gelegenheidsspits. Een jongen 

die we het best kunnen typeren als een gretige speler. Mix van René van 

der Kerkhof / Seedorf. Drang naar voren. Ook kuitenbijter. Kan de techniek 

die hij in huis heeft ondergeschikt maken aan zijn ijver. Jongen die iedere 

wedstrijd wil laten zien wat hij kan. Verliest soms zijn hoofd, zonder de bal 

kwijt te raken. Jongen met kleedkamerhumor. Voetbalbeest.  

Jorn van Leussen. Linkermiddenvelder die weet te doseren. Faire speler. 

Man van wat wij kenners het korte spel noemen. Doch ook machtig schot 

in de benen. Kan iedere week op scoreformulier komen. Moet iets sneller 

worden in de afronding. Type Davy Pröpper, Arnold Mühren. Vaak 

onbegrepen met zijn steekballen. Stille kracht. Van onschatbare waarde 

voor de balans in het elftal. Leert iedere week bij.  

Yannick Bergervoet. Linkermiddenvelder met drang naar voren. Benjamin 

van het team. Laat zich kaas niet van het brood eten. Publieksspeler. 

Genot om naar te kijken. Type Gerald Vanenburg / Aaron Ramsey. Komt in  
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de punt naar voren best tot zijn recht. Soms onzichtbaar, ook de 

tegenstander is hem dan kwijt, en kan daardoor ook beslissend zijn. Frêle 

speler in de positieve zin van het woord. Groeidiamant.  

Niek Spiegelenberg: De nummer 10, spelverdeler, spin in het mooie web. 

Vanuit Niek beginnen de raderen te draaien. Sterk aan de bal, ook zonder 

bal. Kan in dienst van het elftal spelen. Dribbelaar met een missie. Groot 

scorend vermogen. Laat verbaal wellicht nog te weinig van zich horen. 

Spreekt met zijn voeten. Kan het team naar hoger niveau tillen. 

Voetbaltechnisch mix van Sneijder en Rensenbrink. Komt men voor naar 

het stadion. 

Chiem ter Linden. Rechtsbuiten. Lust voor het oog. Geboren met een mooi 

gevoel voor timing. Pijlsnel. Type Caniggia/Rep. Goudhaantje. Groot 

verantwoordelijkheidsgevoel. Overal op het veld te vinden. Iemand die het 

woord opgeven niet kent. Woordenboek gegeven, kon het woord niet 

vinden. Slimme speler, kan het spel verleggen zonder dat het wegraakt. 

Koning van de assist. Kan ook koppend scoren. 

Maurick Wester. Pure linksbenige linksbinnen, linksbuiten, linksmidden. 

Laat rechts links liggen. Mix van Keyzer en Zeneli. Werkelijk schitterend 

linkerbeentje. Machtige techniek. Heeft puntgave voorzet in de benen. 

Mooi schot ook. Zet ingezette actie soms iets te lang door.  Jongen met het 

bekende ‘krijt aan de schoenen’. Kan achterlijn halen, heeft daarvoor de 

drang naar voren. Niet naar achteren. Is een liefhebber van het spelletje. 

Rens Avink. Spits van beroep. Aanspeelpunt. Zorgt met zijn verfijnde 

kaatswerk voor verlegging van het spel. Intelligente speler. Fijn om in het 

elftal te hebben. Weet ook zijn weg naar het doel te vinden. Oogt soms 

ongeïnteresseerd, is slechts schijn. Kille afmaker, heeft bekeken schot in 

zijn arsenaal. Grote jongen, daardoor ook inzetbaar als voorstopper. Dit 
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voorjaar ook veel gebruik van gemaakt. Ook verlengstuk van de coach in 

het veld. Type Jørgensen, doch ook Sergio Busquets.  

Philip van der Stam. Spits. Dribbelaar van beroep. Kan de bal zijn wil 

opleggen. Soms wil de bal dit niet. Technisch zeer begaafde speler. 

Onnavolgbaar. Doelgericht. Met de kerstboom-tactiek duidelijk de piek. 

Type Kezman, Alexis Sánchez. Kan met de scheidsrechter in discussie gaan, 

ook over hele andere dingen dan voetbal. Is soms overzicht kwijt. Is een 

liefhebber. Speler die zelfs de neutrale toeschouwer op de banken krijgt.   

Promotie is verdiend en ook wenselijk. Jongens hunkeren naar een niveau 

waar hun kwaliteiten gewaardeerd worden. Dit team voetbalt vaak mooi, 

aanvallend en verzorgd voetbal. De leiders zijn trots. Niek Spiegelenberg 

gaat dit team verlaten. Een aderlating van jewelste voor dit team, maar dit 

gemis zal worden opgevangen het volgende seizoen. Niek gaat schitteren 

en groeien bij Vorden. Andere jongens zullen volgen, dat is een 

ontwikkeling dat niet is tegen te houden. Over een paar jaar zullen Niek en 

meer van deze gesausde jongens met alles wat ze hebben bijgeleerd, en 

dan inmiddels hoogstwaarschijnlijk selectiespelers bij de Koninklijke Sociï, 

de Achterhoek wederom te laten genieten. 

Volgend jaar kan er door de coaches gewerkt worden aan de één-twee in 

volle vaart, het verdedigen en meeverdedigen op de man, het 

terugverdedigen op de man, het overeind helpen van de man (handje 

geven….), driehoekjes, de splijtende inworp en niet te vergeten het in de 

voeten spelen zonder kets. Voorlopig blijft het hier even bij. Lijkt de 

huidige trainersstaf voldoende voor de overdracht.  

Met Sociï in hoofd en hart,  

Dennis Spiegelenberg – hoofdcoach  Harrit Wester – hersteltrainer 

Stefan Roordink – hoofdtrainer   Ernst ter Linden – mental coach 
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Kinderen leven zich lekker uit  
op Sociï-jeugdkamp 
 
Vrijdag  2 juni was de start van het 
jeugdkamp op een superlocatie: De 
Waltakke in Lochem.  De zon scheen, 
er was een zwemvijver (met vis... 
sssst...) dus dé vraag kwam al snel: 
“Mogen we zwemmen?” Binnen een 
mum van tijd lag het grootste 
gedeelte van de 50 kinderen in het 
water te spetteren.  
 
Na zo’n anderhalf uur zijn we ons gaan aankleden (Douchen? Waarom?) 
om ons op te maken voor de avondactiviteit. De oudsten zijn naar de Witte 
Wieven gegaan en de jongsten vermaakten zich met een bingo.  
 

Spannend 
En toen was daar het moment: bedtijd. Onder 
streng toezicht van leiding de jongste jongens en 
meiden naar bed. Een paar dappere mannen 
probeerden er nog een gezellig samenzijn in de 
keuken van te maken, maar als zelfs je arm je 
hoofd niet meer kan ondersteunen is het toch echt 
tijd om naar bed te gaan. Ondertussen kwamen 
ook de oudsten terug van een spannende tocht. 
“Eerlijk, het was 
wel een beetje erg 

spannend, maar wel leuk”, aldus één van 
de jongens. Onder het genot van een 
chippie en wat te drinken nog even buiten 
kletsen en toen gingen de meesten naar 
bed. Uiteraard zijn er altijd een paar 
relschoppers  die blijven volhouden niet 
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te gaan slapen en tja… als je dan net staat als de leiding de kamer 
binnenkomt… Oftewel, er hebben er vier in de keuken, bij de leiding 
geslapen.  De volgende ochtend geprobeerd ze nog even in bed te houden, 
maar helaas… Té vroeg was het niet meer te houden en stond de helft 
alweer buiten te voetballen. Na een lekker ontbijtje en nog even spelen, 
klaarmaken voor  een sportdag. Voetbal, beachvolleybal en tafeltennis. 
Alles deden we een keer. Super leuke, warme ochtend, dus na de spellen 
maar weer een duik in de zwemvijver.  
 
BBQ 
’s Middags viel onze activiteit letterlijk 
in het water. Een bui van een uur 
moest gevuld. Gelukkig had elke 
leiding een idee en hadden we de silo 
tot onze beschikking. We zijn gaan 
tafeltennissen, kaarten, vouwen, 
hebben spelletjes, hints en 
tangrammen gedaan. De kinderen 
hebben zich uitstekend vermaakt!  

Na de regen gelijk weer naar buiten. Een 
paar spelletjes van de zeskamp zijn er nog 
klaargezet, er is nog gevoetbald, gezwom-
men, vlotten gebouwd en er is nog 
geprobeerd te buikschuiven in de 
zwemvijver en toen was het al vrij snel 
etenstijd. Nadat we ons aangekleed hadden 
(douchen? Waarom?) genoten van een 
heerlijke barbecue. ’s Avonds maakten we 
ons op voor de bonte avond. De leiding 
trapte af met synchroon- zwemmen. Daarna 
kwamen de jongens D met een witte wieven 
vangst. Toen de oudste meiden met het 
spel, “jongens tegen de meisjes” en als 

laatste Annemijn, Tess en Claudia met goocheltrucs. Heel leuk om te zien 
wat iedereen bedacht had! 
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 Na de bonte avond wilden de 
oudsten heel graag de 
Champions League kijken. 
Terwijl zij rustig in de kantine 
zaten, zijn de jongste meiden en 
jongens gaan slapen. Om 21.30 
lag alles erin. Hoewel... rustig 
slapen… Er waren er wat die 
flink wat bomen omzaagden.  

Genoten 
Toen de oudsten terugkwamen uit de kantine, was het nog even keten, 
eten en stoere praat. Langzaamaan ging iedereen naar bed en om 00.30 
lag alles er in. Helaas voor de jongens had de leiding nog genoeg energie. 
Vrijdag de leiding wakker houden… Zaterdag de kinderen wakker maken. 
Afgesproken was om om 06.00 een potje voetbal te spelen. De leiding had 
zich iets in de tijd vergist en om 02.30 werden alle oudste jongens uit bed 
getrommeld om een potje te voetballen. Sommigen stonden direct naast 
hun bed, anderen konden met moeite één oog openhouden. Na zo’n 10 
minuutjes, weer terug naar de slaapzaal, waar er nog enkele bezig waren 
hun voetbalschoenen aan te doen. Jammer, te laat. Binnen no time sliep 
alles weer. En toen was het al weer zondag 4 juni. Spullen pakken, 
ontbijten en nog even spelen tot de ouders er weer waren. Wij hebben 
genoten, hopelijk jullie (kinderen) ook!  
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Kom gerust een keertje kijken of meedoen 

De mini’s zijn weer gestart! 
 
Met een leuke, enthousiaste groep jongens en meiden zijn we weer 
begonnen met de mini’s.  
 
Op dit moment trainen we elke woensdagavond van 17.30-18.30 Na de 
zomervakantie kan het zijn dat dit een andere dag wordt.  
 
Meedoen? 
Ben jij 4-5-6 jaar en houd je ook wel van 
een balletje trappen? Kom dan gerust een 
keertje kijken en eventueel meedoen. Je 
bent van harte welkom. 
 
Ook zoeken we een enthousiaste éxtra 
leider van de mini’s die (af en toe een) 
training kan geven.  
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De avonturen van het tweede elftal in 
de kelderklasse (het vervolg) 
 
Het voelt al weer zo lang geleden dat de (wan)prestaties van het tweede 

elftal voorgoed aan de geschiedenisboeken werden toevertrouwd. Nu is 

het zaak het proces der ontwikkeling, dat vorig jaar zomer is ingezet, 

eens grondig te analyseren. Waren de heren zich er van bewust dat het 

degradatiespook al maanden rond waande op sportpark de Lankhorst? 

Was de batterij in de winterstop weer opgeladen? Stonden de neuzen 

weer dezelfde kant op? De prangende vraag is dan ook of Sociï 2 in haar 

eerste wedstrijd na de winterstop uit de startblokken schoot?!  

 

Het grappige aan een 

winterstop is dat het altijd 

maar de vraag is wanneer de 

2e seizoenshelft nou eindelijk 

gaat beginnen. Kou, regen, 

wind of sneeuw: vaak is het 

een combinatie van deze 

erbarmelijke omstandighe-

den die een streep zetten 

door menig voetbalaffiche. In 

Wichmond was de plaatse-

lijke FC er al lang klaar voor. 

Er was zelfs een heus 

trainingskamp belegd met 

een oefenwedstrijd tegen Be 

Quick, maar na een blik van 

de Zutphenaren op de 

Wichmondse statistieken 
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trokken ze zich toch maar terug voor deze strijd. Logisch natuurlijk, je wilt 

immers niet het risico lopen van het veld getikt te worden. Ook voor Sociï 

kwam de afzegging niet ongelegen; nog altijd ongeslagen dit jaar! ‘’Als je 

niet speelt, kun je ook niet verliezen’’, zei de plaatselijke wijsneus. 

Elfstedentocht 

Om antwoord te geven op de vraag waarmee de eerste alinea eindigde; 

nou, niet bepaald. Het was net niet koud genoeg voor een Elfstedentocht, 

maar toch gingen de roodhemden de strijd aan met de elementen, de 

tegenstander en met elkaar. De tactiek was om geen tegendoelpunten te 

incasseren en dat ging tot aan de 1-0 vrij goed. Vermeldenswaardig is ook 

dat Diego Maradona nog altijd still alive is. Een bal die op reis ging naar de 

kruising, werd onderweg abrupt onderbroken door een hand. Waar kwam 

Diego nou ineens vandaan? Een voetbaldroom spatte uiteen. De 

toegekende en benutte penalty (zo zijn die scheidsrechters in de 

kelderklasse, die durven beslissingen te nemen) was niet meer dan een 

doekje voor het bloeden. Hoe lekker is het om het seizoen met een 

nederlaag te beginnen? Het is moeilijk om succes te managen, van falen 

leer je veel meer.  

Dinosaurus 

Na een paar weken stil 

zitten werd in de eerst-

volgende wedstrijd 

meteen het zwaarste 

wapen van stal gehaald. 

Met een dinosaurus in de 

gelederen zou de tegen-

stander toch wel afdrui-

pen? Ze kregen er meer 

de slappe lach van, maar 

gelukkig hebben we de foto’s nog! Het was weer een mooie ochtend aan 
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de Lankhorsterstraat. Winnen went nooit, verliezen wel. Deze ochtend 

hebben we weer veel geleerd. De week daarop, de ontwikkelingen volgen 

elkaar razendsnel op in voetballand, mochten we op onze favoriete 

ondergrond spelen in Doesburg. Op deze mat zou ons tikkie-takka voetbal 

er wel uitkomen. Ontzettend jammer (en onsportief ook) dat de 

kunstgrasmat niet gesproeid was. Nu het spelletje op een stroef stukje 

nepgras gespeeld werd, zag je dat de uitploeg daar veel meer moeite mee 

had dan de thuisploeg die wekelijks acteert op deze ondergrond. Pure 

competitievervalsing. Daar zou de KNVB eens wat aan moeten doen!  

GEK! 

Gelukkig hielden we wel de 0 deze wedstrijd, want we wisten niet te 

scoren. JAJAJA, WE WORDEN GEK, WE WORDEN HELEMAAL GEK!!! Met 

deze illustere woorden kreeg het liveverslag tussen Sociï en Ratti een 

bizarre wending toen de thuisploeg in een knotsgekke wedstrijd eindelijk 

aan de goede kant van de score stond. Na een 0-2 tussenstand was het 

niet gek als de handdoek al was geworpen, maar dat is buiten het mentaal 

zo veerkrachtige Sociï gerekend. Tim –Pi Air– Groot Roessink, de specialist 

van de amateurvelden, zorgde er met twee vrije trappen voor dat Ratti  
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afdroop met niets. Helemaal niets. Wij zijn Wichmonders, wij houden vol 

en het geuzenlied ‘’helemaal niets in Kranenburg’’ was geboren.  

Fontein 

Voorst kwam vervolgens met angst en beven naar Wichmond. Aan het 

veld zou het niet liggen, want dat lag er perfect bij. De plaatselijke 

grasmeesters mochten trots zijn. Ideale voetbalomstandigheden en 

eindelijk kwam het voetbal van de thuisploeg er uit. Voost werd op de 

pijnbank gelegd en als je één doelpunt meer maakt dan de tegenstander 

win je. En zo geschiedde; een keurige 2-1 overwinning zorgde ervoor dat 

het feest losbarstte. Het is dat Wichmond geen fontein heeft… Sociï was 

helemaal los en de volgende die er aan zou gaan, was HC’03. Die ploeg 

stond bovenaan dus zo goed waren ze helemaal niet. Als David tegen 

Goliath, als Feyenoord tegen Go Ahead/Sparta/Ajax/Excelsior was er 

sprake van een sterk staaltje onderschatting. HC, wie zijn zij dan joh? Zoals 

verwacht kwamen we 0-1 voor en breidde dat gestaag uit naar 0-2 maar 

toen er weer bijna werd afgetrapt om de wedstrijd te hervatten vond de 

scheids het toch beter om de tweede goal alsnog af te keuren. 

Scheidsrechter, je vermoordt de wedstrijd! Uiteindelijk werd een 2-2 uit 

het vuur gesleept en bij terugkomst op het sportpark was een onthaal niet 

meer dan logisch geweest. Verliezen, wat was dat ook alweer? 

 

Pasen 

We kunnen namelijk op het heugelijke feit teren dat we na een 

paasontbijtje nog nooit een wedstrijd hebben verloren. En laat het dit 

weekend nou net Pasen zijn. Kosten noch moeite werden gespaard om de 

triomftocht door te zetten. Dat zou dan thuis moeten gebeuren tegen 

Keijenburg, de ploeg die we in de eerste wedstrijd nog barmhartig steunde 

in hun adoratie aan wijlen Johan Cruijff. Voor wat, hoort wat. Toch? 

Keijenburg had daar maling aan en ondanks dat ze een uur tegen een 1-0 

achterstand aankeken, konden zij het tij toch nog keren. De plaatselijke 
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wijsneus wederom: ‘’ik hoop dat Keijenburg degradeert’’.Dat het de vorige 

wedstrijd toch nog 1-5 was geworden, was een smetje op een keurige 

reeks. Een constante reeks ook. Die constantheid en de vastberadenheid 

om hier niet van af te wijken werd keurig voortgezet; tegen AZC ontbrak 

de echte wil om te winnen en liepen al gauw achter de feiten aan. De 

uitslag 1-5 zal u niet verbazen. 

Nageslacht 

In deze zowat heiligverklaring van Sociï 2 mogen prestaties bij andere 

elftallen niet onvermeld blijven. Superlatieven schieten te kort om de 

Cruijffiaanse en Messiaanse praktijken te omschrijven die Das Phantom in 

Zutphen op de mat legde. 

Tegenstanders werden omspeeld 

alsof ze er niet stonden en de 

weergaloze solo kende maar één 

bekroning. Een doelpunt. De acht 

aanwezige toeschouwers die erbij 

waren, hebben toch maar mooi een 

fantastisch verhaal om te vertellen 

aan het nageslacht. Waar was jij op 

30 april 2017? Op de dag dat 

Excelsior zich definitief veilig speelde 

in de eredivisie, stond er in de 

achterhoek een zware clash op het 

programma. Vorden mocht thuis 

aantreden tegen angstgegner Sociï. 

Er werden hier en daar wat foutjes 

gemaakt en die mag je simpelweg niet maken in de top. Op dit niveau 

wordt dat keihard afgestraft. Tegen de verwachting in won Vorden, het 

scoreverloop was niet in ons voordeel. Het seizoen loopt al op zijn einde 

en dan worden internationaal ook de prijzen verdeeld. Niemand 
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verwachtte het, maar hoe mooi is het dat we ook weer Europees succes 

behaalde. Wat hebben die meiden van O’G3NE dat toch goed gedaan! 

We schrijven 14 mei 2017. Iets unieks. Criticasters vragen zich altijd hardop 

af hoeveel jaar geleden het ook alweer was. Op de dag af 77 jaar geleden 

werd Rotterdam gebombardeerd. Opdat wij nooit vergeten. Ook werd 

Feyenoord kampioen, de zoveelste prijs in een paar jaar tijd. Er zijn clubs 

die het in deze magere tijden met minder moeten doen. In de ochtend 

werd ook nog tegen Pax gevoetbald, maar wie boeit dat nou. Het resultaat 

is toch al bekend. 

Spookdoelpunt 

Sociï mocht zich nog één keer oprichten en proberen om in de laatste 

wedstrijd de rode lantaarn over te dragen aan Ratti. Dat lukte nog bijna en 

bij een 2-1 voorsprong was er een levensgrote kans op 3-1. Scoor je die, 

dan verlies je niet met 2-8. Dat gebeurde deze ochtend gelukkig ook niet, 

want het werd maar 2-7. Het laatste doelpunt wat Sociï deze jaargang 

maakte (de 2-1) was misschien wel de mooiste. Het juichen ook, zo 

authentiek, zo mooi. Zo zijn er maar weinig. De stembussen zijn in ieder 

geval geopend en het zondagschot zoals men het in de volksmond noemt, 

heeft geduchte concurrentie van de schuiver tegen AZC en het 

spookdoelpunt tegen Basteom (de jury kon het niet over haar hart 

verkrijgen dit bijna-doelpunt te vergeten).  

Mijlpaal 

Het seizoen zit erop, geëindigd op een 12e plaats. Keurig zou je zeggen, 

met zes ploegen onder je. Helaas deden er maar 12 mee. De mijlpaal van 

100 tegendoelpunten werd op 3 doelpunten na niet gehaald. Het zou ook 

eens meezitten… Volgend seizoen gaan we het weer proberen. Komt 

helemaal goed. Om te winnen moet je eerst weten wat verliezen is. Wij 

zijn Wichmonders, wij houden vol.     

                               Remco Hilge 
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D’n Olde Kriet  ·  Eetcafe  ·  Cafetaria 
Dorpsstraat 25 · 7234 SM · Wichmond · 0575-441600 
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Pupillen van de maand     

Wedstrijd: Sociï 1 – EDS 1 

 

Wat is je naam? Bo Harmsen. 

Hoe oud ben jij? 8 jaar. 

Waar woon je? Kampermanstraat,Toldijk. 

 

Wie zijn jouw ouders? Fred en Fiona. 

Heb je nog broertjes of zusjes? Nee. 

Op welke school zit je? De Rank. 

Wat vind je het lekkerste eten? Patat met 

kaassoufflé. 

 

Heb je nog andere hobby’s? Computeren. 

Wat wil je later worden? Dat weet ik nog niet. 

In welk team zit jij? F1. 

Wie zijn jouw trainers/leiders? Roy en Freddy.  

 

Op welke positie speel je op het voetbalveld? Soms middenveld en soms 

aanvaller. 

Wat zijn jouw sterkste punten? Hard rennen en doelpunten scoren. 

Wat vind jij leuk aan voetbal? Dat je de bal niet met de handen mag 

aanraken. 

Wat vind jij de beste ploeg ter wereld? FC Feyenoord. 

 

Wie vind jij de beste speler ter wereld? Ronaldo. 

Wie vind jij de beste speler van Sociï? Papa. 

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

 

Wat is je naam? Lars Sarink. 

Hoe oud ben jij? 9 jaar. 

Waar woon je? Hamminkweg, Delden. 

Wie zijn jouw ouders? Gerard en Marian. 

Heb je nog broertjes of zusjes? Anne en Rik. 

Op welke school zit je? De Garve, groep 5. 

Wat vind je het lekkerste eten? Patat en frikadel 

speciaal. 

 

Heb je nog andere hobby’s? Trekker rijden. 

Wat wil je later worden? Loonwerker. 

In welk team zit jij? F1. 

Wie zijn jouw trainers/leiders? Peter en Ingrid. 

 

Op welke positie speel je op het voetbalveld? Verdediger. 

Wat zijn jouw sterkste punten? Verdedigen. 

Wat vind jij leuk aan voetbal? Winnen en met de bal spelen. 

Wat vind jij de beste ploeg ter wereld? Nederlands elftal. 

Wie vind jij de beste speler ter wereld? Messi. 

Wie vind jij de beste speler van Sociï? Allemaal zijn ze goed. 

Wat denk je dat de uitslag wordt vandaag? 3-0. 
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Wedstrijd: Sociï 1 – Basteom 1 

 

Wat is je naam? Jonathan van der Stam.  

Hoe oud ben jij? 9 jaar. 

Waar woon je? In de dorpsstraat, Wichmond. 

Wie zijn jouw ouders? Olga en Philip. 

Heb je nog broertjes of zusjes? Mara, Milou, 

Seva, Philip. 

Op welke school zit je? De Garve, Groep 5. 

Wat vind je het lekkerste eten? Pizza 

Margarita. 

 

Heb je nog andere hobby’s? Hockey en tennis. 

Wat wil je later worden?  Profvoetballer. 

In welk team zit jij? F1. 

Wie zijn jouw trainers/leiders? Ingrid en Peter. 

 

Op welke positie speel je op het voetbalveld? Middenveld. 

Wat zijn jouw sterkste punten? Verdedigen en scoren. 

Wat vind jij leuk aan voetbal? Met de vrienden voetballen. 

Wat vind jij de beste ploeg ter wereld? FC Barcelona. 

 

Wie vind jij de beste speler ter wereld? Ronaldo. 

Wie vind jij de beste speler van Sociï? Niek Spiegelenberg. 

Wat denk je dat de uitslag wordt vandaag? 3-2. 
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Wedstrijd: Sociï 1 – Klein Dochteren 1 

 

Wat is je naam? Joost van Basten- Batenburg. 

Hoe oud ben jij? 9 jaar. 

Waar woon je? Vordenseweg, Baak. 

Wie zijn jouw ouders? Heleen en Jan Rutge.r 

Heb je nog broertjes of zusjes? Emilie en 

Frederique. 

Op welke school zit je? De Garve. 

Wat vind je het lekkerste eten? Pizza. 

 

Heb je nog andere hobby’s? Paardrijden. 

Wat wil je later worden? Boer of profvoetballer. 

In welk team zit jij? F1. 

Wie zijn jouw trainers/leiders? Peter en Ingrid.  

 

Op welke positie speel je op het voetbalveld? Keeper. 

Wat zijn jouw sterkste punten? Inkomen. 

Wat vind jij leuk aan voetbal? Te veel om op te noemen. 

Wat vind jij de beste ploeg ter wereld? FC Barcelona. 

 

Wie vind jij de beste speler ter wereld? Ronaldo. 

Wie vind jij de beste speler van Sociï? Jonathan. 

Wat denk je dat de uitslag wordt vandaag? 2-0. 
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Volleybalseizoen 2016-2017  

een groot succes! 

Het volleybalseizoen is inmiddels ten einde. Een seizoen waar we vol 

trots op terug kunnen kijken. 

Dames 2 is kampioen geworden in de 4e klasse. Een geweldige prestatie. 

Volgend jaar gaan ze uitkomen in de 3e klasse, waar we de dames 

natuurlijk veel succes wensen samen met hun trainer/coach Richard 

Hulshof. Elders  in deze Sociïaloog meer over hun kampioenschap. 

Ook Dames 1 heeft het geweldig gedaan. Als tweede geëindigd in hun 

poule moesten zij op 6 mei hun promotiewedstrijden in Winterswijk 

spelen. Zij zijn gepromoveerd naar de 2e klasse. 

Hard trainen, 

zwoegen en zwe- 

ten onder leiding 

van trainer Klaas 

ter Veer heeft het 

team deze promo-

tie opgeleverd. 

Een welverdien-

de prestatie waar-

voor hulde! 

 Dames 1 eindigde als tweede. 
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Mixteams 
De mixteams, hebben dit seizoen ook netjes gespeeld en zijn als 8e en 9e 

geëindigd. Er zijn vele blessures geweest , die het er niet makkelijker op 

hebben gemaakt. Desondanks en zeker door de goede sfeer, weer een 

geslaagd seizoen! 

1 BSV XR 1 

2 Avior XR 1 

3 sv Twello XR 2 

4 

SDS Haarle XR 

2 

5 sv Twello XR 5 

6 Overa XR 2 

7 sv Twello XR 4 

8 sv SOCIÏ XR 2 

9 sv SOCIÏ XR 1 

10 WSV XR 1 

11 Overa XR 3 

12 Terwolde XR 1 

 

Heren 

De heren zijn op een goede 4e plek geëindigd. Een prima eindstand om 

volgend jaar weer meer verder te kunnen. Het team kan nog enige 

versterking gebruiken voor volgend seizoen. Dus heb je interesse, laat het 

even weten. 
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1 Volleybal Voorst HR 1 

2 D.S.C. HR 1 

3 Heeten Sportief HR 4 

4 sv SOCIÏ HR 1 

5 Lettele HR 1 

6 Voorwaarts HR 2 

7 Voorwaarts HR 1 

8 WSV HR 1 

Recreanten 

Na de promotie van vorig jaar, was de doelstelling van de dames 

recreanten om zich in de huidige klasse te handhaven. Dit is hun goed 

gelukt. Een nette 6e plaats.  

1 Heeten Sportief DR 2 

2 S.C. GORSSEL DR 3 

3 WIK Steenderen DR 1 

4 Heeten Sportief DR 3 

5 RVO DR 1 

6 sv SOCIÏ DR 1 

7 Luttenberg DR 3 

8 Teuge DR 1 

9 Klarenbeek DR 3 

10 Voorwaarts DR 1 
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Koekactie 

Ook zijn de leden van de afdeling volleybal in Wichmond en omstreken 

langs de deuren gegaan voor de “koekactie”. Er zijn dit jaar maar liefst 600 

koeken verkocht, wat een geweldig resultaat is. 

Noteren 

Wanneer we alvast vooruit kijken naar het nieuwe seizoen is het belangrijk 

om vast te noteren dat de trainingen voor de competitiespelers weer 

beginnen op 23 augustus. De recreantenteams zullen 6 september weer 

beginnen met  trainen voor het volgende seizoen. 

Digitaal 

In het nieuwe seizoen zullen alle teams, dus zowel de recreanten als de 

competitie, de standen bij gaan houden met het Digitale Wedstrijd 

Formulier. Aan het begin van volgend seizoen zullen de aanvoerders tijdig 

hierover worden geïnformeerd. 

Dan rest ons niets anders dan iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen 

om het volleybalseizoen weer goed te laten verlopen, een hele fijne zomer 

toe te wensen! 

Namens het bestuur,  Marike Wesseling 
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Het sprookje van Dames 2 

Er was eens een team van 11 meisjes die onder de enthousiaste leiding 

van Richard gingen volleyballen, allemaal vol goede moed om er dit jaar 

weer wat leuks van te maken. Drie meisjes haakten echter gelijk af; Heidi 

en Ilona omdat ze zwanger waren, Marisca omdat ze thuis hard nodig 

was. Toen waren er nog 8…..  

 

De wedstrijden begonnen en we wonnen gelijk! En we bleven winnen, ook 

nadat Leonie afhaakte vanwege een knieblessure. Toen waren er nog 7….. 

Gerdien 

Toen werd Gerdien heel ziek, juist nadat alles zo goed leek te gaan met 

haar en ze zo positief was over de toekomst. Toen waren er nog 6…… 
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En onze wereld 

stond even stil… 

Job werd geboren, een poosje later Lot en wij bleven winnen. Met 6 

meisjes werd het ene na het andere team vrij simpel opgerold en we 

begonnen heel voorzichtig te denken: het zal toch niet, zou het dan 

kunnen, juist dit seizoen? In december werd ook alles gewonnen, we 

stonden nog steeds bovenaan en de kriebels namen toe!  

Maar toen werd het  januari en verloren we onze eerste wedstrijd van dit 

seizoen, maar bovenal verloren we….. voorgoed  ….   Gerdien  ….  En onze 

wereld stond even stil.  

Focus 

Maar we wisten dat ze niets liever had gewild 

dat we door zou gaan en wij besloten er vól 

voor te gaan om kampioen proberen te 

worden. En wij gingen toch weer winnen! 

Inmiddels waren Heidi en Ilona terug op de 

training en deden ook weer een setje mee. 

We begonnen af te tellen; hoeveel wedstrijden nog, wat was het 

programma zowel van ons als de tegenstanders en toen bleek dat onze 

laatste wedstrijd tegen de nummer 2 (Focus) zou zijn. Dit was echter een 

uitwedstrijd op zaterdag 22 april maar Jolanda zou er dan niet bij zijn 

vanwege vakantie. Het moest dus daarvoor gebeuren. 

Spanning 

Het werd maart en blijkbaar sloeg de spanning in onze benen. We wonnen 

nog wel de wedstrijden, maar dat was meer geluk dan wijsheid.  Het spel 

was af en toe niet om aan te zien maar blijkbaar hadden we een engeltje 

bij ons! Eind maart verloren we thuis met 3 – 2 van KSH en toen Focus 

royaal begon te winnen begonnen we ‘m toch te knijpen.  

Tot dinsdag 28 maart: Focus verloor met 4 – 0 van Pajodos, de nummer 4. 

Onze appgroep ontplofte zowat; wat is dit nou?!? En na even rekenen 



     Juni 2017 

 

- 47 - 
 

bleek dat we nog 4 punten nodig hadden om kampioen te worden! Focus 

moest 5 april tegen Ruurlo, en waar wij vrij kansloos verloren hadden, 

wonnen zij met 4 – 0, ondanks dat een paar van ons fanatiek steentjes op 

het veld gooiden en stiekem jenever in de waterflessen van Focus hadden 

gedaan!  

KAMPIOEN! 

Het moest dus donderdag 6 april gebeuren, onze laatste thuiswedstrijd 

van dit seizoen tegen Pajodos. En we hadden er zin in! We besloten er 

vooral een feestje van te maken en ons niet de kop gek te laten maken 

door alle toeschouwers want de tribunes zaten vol. Heel relaxed begonnen 

we aan de wedstrijd, gesteund door een engeltje in de vorm van een 

lieveheersbeestje die de hele tijd in ons veld aanwezig was. En we wonnen 

weer als vanouds: … de 1ste set…. de 2de set….. en zelfs de 3de set waarna 

het dak van de sporthal er af ging, want toen we waren officieel 

KAMPIOEN!!! 

Dat hebben we eventjes gevierd, maar er moest nog een 4de set worden 

gespeeld, we zouden het bijna vergeten! Voor het gemak hebben we deze 

ook maar gewonnen waarna we écht aan de feesterijen konden gaan 

beginnen en we overladen werden met felicitaties, bloemen en knuffels en 

er tientallen foto’s zijn gemaakt. In de kleedkamer heeft Richard de fles 

champagne ontkurkt die we van dames 1 hadden gekregen (dank jullie 

wel!!) waarna we het feest in de kantine hebben voortgezet (mede dankzij 

een geldbedrag van het bestuur; dank!). En het bleef nog lang onrustig……! 

Emotioneel 

Zo liep het sprookje toch goed af. En we weten zeker dat Gerdien heeft 

meegekeken vanaf een wolkje en dat ze heel trots is op ons, zoals wij dat 

ook op haar zijn! Na het meest bizarre en emotionele seizoen wat wij ooit 

hebben meegemaakt moest de afloop blijkbaar zo zijn en spelen wij 

volgend jaar in de 3de klasse!! 
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De Wogt 2 winnaar 

stratenvolleybaltoernooi 

Vrijdag 24 maart was het dan zo ver. Na een  spannende avond waarin de 

voorrondes werden gespeeld door twaalf teams, mochten acht 

stratenteams door naar de finale. De Wogt 2 kwam uiteindelijk als 

winnaar uit de strijd. 

Het winnende team van de Wogt 2. 

Zo langzamerhand is het jaarlijks terugkerend toernooi een begrip in 

Wichmond en omstreken. En de strijd ging er hevig aan toe bij tijd en wijle. 

Een deelnemer noemde zijn tegenstander een “pienekuttel”, dus er moest 

hard geknokt worden om de punten te behalen.  
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Finale 

Tijdens de finaleavond werd er gespeeld in 2 poules van 4 teams. Het 

waren de teams De Wogt 2  en de Lankhorsterstraat die uiteindelijk tegen-

over elkaar in de finale stonden. Uiteindelijk trok De Wogt 2 aan het 

langste eind en wint de eeuwige roem van dit toernooi.  Delden en De 

Wogt 1 streden om de 3e en 4e plek. Hier behaalde Delden de meeste 

punten in de sets en kon zich kronen tot de nummer 3 van dit jaar.   

Bloemetje 

In de kantine werden de winnaars gehuldigd en kregen ze de wisselbeker 

uitgereikt. De winnaars konden zich bovendien tegoed doen aan een 

heerlijke taart, aangeboden door Bakker Besselink. De nummers 2 en 3 

ontvingen een tegoedbon 

voor een heerlijke 

teamschaal met borrel-

garnituur. Maaike Derksen 

werd  in het zonnetje gezet 

met een bloemetje. Na 

jarenlange inzet draagt ze 

het stokje over aan 

voornaamgenoot Maaike 

Eskes. De organisatie kijkt 

terug op een geslaagd 

toernooi. Zonder de hulp van de scheidsrechters, mensen van de zaal de 

Lankhorst en de diverse kantineploegen was dit niet mogelijk geweest. 

Vanuit de organisatie heel veel dank voor jullie inzet. Ook kijkt de 

organisatie voorruit naar 2018. Inmiddels het 32e stratenvolleybaltoernooi, 

waarin zij wederom hoopt op veel deelname.  

Graag tot volgend jaar, Ilona Wassink, Rob Langwerden, Maaike Eskes en 

Judith Minderman 

Maaike Derksen in het zonnetje. 
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Hoe gaat het met ons ? 
 
Inmiddels is het begin juni. De verschillende competities zijn bijna klaar 

óf zijn net begonnen. De Mix is afgelopen jaar Kampioen geworden in de 

4e klasse zaterdag. Dat was voor het team nieuw, ze speelden alleen 

maar dubbel partijen en compact. Dat betekent: als het deuce staat (40-

40),  is het volgende punt direct een game. Via deze plek natuurlijk van 

harte gefeliciteerd.  

Heren 1 heeft zich gehandhaafd in de 2deklasse. Heel goed gedaan 

mannen! Heren 2 zijn afgelopen weekend gedegradeerd naar de 5de klasse 

en gaan dus proberen om volgend seizoen weer te promoveren. De 

dames 1 op vrijdagavond speelden zich keurig veilig in het eerste seizoen 

in de 3e klasse. Ook de dames 2 hebben een leuk seizoen gedraaid in de 

4e klasse en gaan voor een topranking volgend jaar. De zomeravond 

competitie (woensdag) is net van start gegaan. Dit jaar doet er een mix 

team en een dames team aan mee.  

De Racketavond op dinsdag loopt goed. Als je zin hebt om te tennis-

sen, kun je elke dinsdag zo naar de baan en je kun zo mee spelen. 

Commissies 

Wij zijn bezig met verschillende commissies binnen de vereniging om meer 

activiteiten te organiseren. Ten eerste een toernooicommissie om zelf een 

open toernooi te kunnen organiseren. We hebben mensen gevonden die 

deze organisatie op zich willen nemen. Hiervoor is wel de cursus VTL 

(verenigingstoernooileider) vereist. Arend Jan Groot Jebbink en Kristy 

Gotink hebben zich hiervoor beschikbaar gesteld. Daarvoor onze dank. En 
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voor de activiteitencommissie zoeken we nog een paar extra leden. Je kunt 

gevraagd worden. Je kunt je ook aanmelden bij één van de bestuursleden. 

Clubkampioenschappen 

Graag wil ik jullie nog even wijzen op de data van de clubkampioen-

schappen enkel van 19 t/m 24 juni. Kom op een van deze avonden 

de spelers aanmoedigen en/of klets even bij met de andere aanwezigen. 

 De clubkampioenschappen mix/dubbel zijn in september. De data hiervan 

volgen zo spoedig mogelijk. Vanaf deze plek wil ik de dames (van de 

organisatie) én de deelnemers alvast veel succes toewensen. 

Tennisclinic 

Verder kan ik melden dat Maarten Vos (onze tennisleraar)  vrijdag 

19 mei weer een clinic heeft  gegeven aan  de basisschool in ons dorp. De 

kinderen waren hier erg enthousiast over. Dit schooltennis is bedoeld om 

kinderen vanaf groep 3 bekend te maken met de tennissport. Hopelijk 

levert dit voor onze vereniging in de toekomst nieuwe leden op. 

Tennisles 

Er hebben zich dit jaar weer veel volwassen die al jaren lid zijn van de 

vereniging opgegeven voor de tennislessen. Dus het niveau van de 

vereniging gaat zo steeds verder omhoog. Maarten assisteert eens per 

twee weken ook op de maandagavond Hugo en Henk bij de jeugd. Daar 

zijn  alle betrokkenen zeer over te spreken. 

Tot slot wil ik jullie allen alvast een mooie zomer toewensen met veel 

tennisplezier.  

Tot ziens op de clubkampioenschappen! 

Jan Willem 
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Mix dubbel kampioen 

Het mix team van Sociï Tennis is zaterdag 20 mei jl. kampioen geworden. 

Winst tegen Rekken 2 was genoeg voor de titel! 

Het team speelde een thuiswedstrijd tegen Rekken 2. Tegen Wehl en 

Rekken 1 had Sociï al gewonnen. Zaterdag 20 mei werd de laatste 

wedstrijd in deze voorjaarscompetitie gespeeld.  

Tegenstand 

Bennie Peters hoopt volgend jaar weer in een andere poule te worden 

ingedeeld, waarin het mix team ook enkels speelt. Nu werden alleen 

dubbels gespeeld. “Ik hou er wel van als we wat meer tegenstand krijgen. 

Het is leuk om kampioen te worden, maar dat hoeft niet per se. Dan liever 

een poule waarin we flink aan de bak moeten.” 

Het kampioensteam met v.l.n.r. Bennie Peters, Nel Nijenhuis, Suzanne Nijenhuis, 
Peter Wolbrink en Manon Peters. Bastiaan Pikkert ontbreekt op de foto. 



     Juni 2017 

 

- 54 - 
 

Uitslagen voorjaarscompetitie 

Zaterdag 2e klasse Heren 17+ 

Sociï 1 is als zesde geëindigd in deze groep van acht. 

Zaterdag  4e klasse Heren 17+ 

Sociï 2 is in deze groep van zeven als laatste geëindigd. 

Vrijdag Avond 3e klasse Dames dubbel 17+ 

Sociï 1 is in deze groep van acht als zesde geëindigd. 

Vrijdag Avond 4e klasse Dames dubbel 17+ 

Sociï 2 is in deze groep van zeven als vijfde geëindigd.  

Zaterdag  4e klasse Gemengd dubbel 

17+ 

Sociï 1 is kampioen geworden in deze 

groep! 

https://www.mijnknltb.nl/mijntennis/competitie/Pages/Uitslagenenpartijresultaten.aspx?AfdelingId=c68d41ff-bedc-e611-8988-005056951a68&PiramideId=4358f211-18a7-e611-8988-005056951a68
https://www.mijnknltb.nl/mijntennis/competitie/Pages/Uitslagenenpartijresultaten.aspx?AfdelingId=605a4305-bfdc-e611-8988-005056951a68&PiramideId=4358f211-18a7-e611-8988-005056951a68
https://www.mijnknltb.nl/mijntennis/competitie/Pages/Uitslagenenpartijresultaten.aspx?AfdelingId=d0506e1d-bfdc-e611-8988-005056951a68&PiramideId=3858f211-18a7-e611-8988-005056951a68
https://www.mijnknltb.nl/mijntennis/competitie/Pages/Uitslagenenpartijresultaten.aspx?AfdelingId=df506e1d-bfdc-e611-8988-005056951a68&PiramideId=3858f211-18a7-e611-8988-005056951a68
https://www.mijnknltb.nl/mijntennis/competitie/Pages/Uitslagenenpartijresultaten.aspx?AfdelingId=c3586b23-bfdc-e611-8988-005056951a68&PiramideId=149a6139-6daa-e611-bbfe-005056952845
https://www.mijnknltb.nl/mijntennis/competitie/Pages/Uitslagenenpartijresultaten.aspx?AfdelingId=c3586b23-bfdc-e611-8988-005056951a68&PiramideId=149a6139-6daa-e611-bbfe-005056952845
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Geef je nu op! 
Clubkampioenschappen enkel 

De clubkampioenschappen enkel 

zullen dit jaar gespeeld worden 

van maandag 19 juni t/m zaterdag 

24 juni 2017. De inschrijving 

hiervoor is inmiddels geopend. 

Let op: er is een korte inschrijf-

termijn. Je kunt je nog tot uiterlijk 

donderdag 15 juni a.s. inschrijven!! 

Categoriën 

Iedereen vanaf 16 jaar kan meedoen. Er zal, bij voldoende deelname, 

gespeeld worden in de categorieën Heren A, Heren B, Dames A en Dames 

B. Voor de nieuwe leden: categorie A = gevorderde spelers en B = 

nieuwkomers/ wat minder gevorderde spelers.  

Inschrijven? 

We maken wederom gebruik van de site www.toernooi.nl om in te 

schrijven. Dat inschrijven gaat als volgt. Type in het zoekveld 'Sociï' in. Dan 

staat er 'clubkampioenschappen enkel 2017'. De rest wijst zich vanzelf. 

Mocht het niet lukken met inschrijven, bel dan met Annemieke Mulderije 

(06-10654110). Zij regelt de inschrijvingen. 

De toernooicommissie: 

Annemieke Mulderije 

Annemiek Riefel 

Marije Wolbrink-Riefel 

Kristy Gotink-Kornegoor 

http://www.toernooi.nl/
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Hilde Hissink sponsort mix 1  

Reisspecialist Hilde Hissink uit Wichmond heeft de spelers van mix 1 van 

nieuwe hemdjes voorzien. “Als trouwe sponsor vindt Hilde het erg 

belangrijk dat we er netjes bijlopen en daar zijn we natuurlijk heel erg 

blij mee”, aldus speelster Manon Peters.  

Het mixteam met van 

links naar rechts: Nel 

Nijenhuis, Bennie 

Peters, Manon Peters, 

Bastiaan Pikkert  en 

sponsor Hilde Hissink. 

Op de foto ontbreken: 

Suzanne Nijenhuis en 

Peter Wolbrink. 

 

 

Informatieblok tennis 

Bestuur  

- Jan Willem Krijt (voorzitter) 

- Kristy Gotink (secretaris) 

- Robbie Bouwmeister (penningmeester) 

- Henk Olthof (jeugdtennis) 

- Tanja Kits (VCL - Verenigingscompetitieleider) 
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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.  

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 dinsdag- en donderdagavond vanaf 

20.00uur. 

 

 

mailto:Kristygotink@hotmail.com
mailto:Kristygotink@hotmail.com
mailto:info@bouw-meister.nl
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Tennissen 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 er gewoon  op 

gaan tennissen. 
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Jolanda Hulleman 
Woonplaats: Vorden. 
 

Beroep: Verkoopmedewerkster bij Coop 

supermarkten. 

Verliefd/verloofd/getrouwd/single? 

Getrouwd met Michael Hulleman. 

Hobby’s? 

Volleyballen en zwemmen. 

Antwoord op de vraag van Lisanne 

Rietman: “Jolanda, hoe lang volleybal je  

al bij de vereniging?”Ik denk dat dit mijn 5e seizoen wordt. 

Hoe ben jij betrokken geraakt bij Sociï? 

Door Renate Walgemoet. Ze vroeg mij of ik het volleybal weer wilde gaan 

oppakken. 

Een goede en een slechte eigenschap?  

Ik heb veel geduld…zeggen ze.  

Slechte Eigenschap? Heel hard 

boeren…hihi. 

Favoriet eten en drinken?  

Lasagne zelf gemaakt natuurlijk!!! Cola light 

en Pisang Ambon met 7up. 
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Wat lees je meteen in de Sociïaloog?  

Ik begin bij het begin. 

Favoriete muziek? Jaren 80 & 90 muziek. 

Waar ben je trots op?  

Op onze kampioenschap van dit seizoen met dames twee! 

Met wie zou je wel eens één dag willen ruilen?  

Met niemand… 

Waarin zou je graag beter willen zijn?  

Bovenhands opslaan..Dus Richard…Helppp!!! 

In welke film zou jij de hoofdrol willen 

spelen?  

Ik vind de ‘Green Mile’ een mooie film dus 

dan in deze. 

Noem drie personen met wie jij wel eens 

zou willen tafelen.  

Danielle Gerdien en Renate….Wanneer 

gaan we?? 

Waar heb je een hekel aan?  

Liegen!!! 

Meest overschatte persoonlijkheid? 

 Donald Trump 

Waar kunnen ze jou ‘s nachts voor wakker 

maken? 

Ehhh… doe maar niet… 
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Wat is jouw leukste avondje uit tot nu toe?  

De zaterdagavonden in de Zwaan in Hengelo  en Lido in 

Groenlo …Lekker dansen en gek doen met mijn 

vriendinnen! 

Waar heb jij bewondering voor?   

Voor iedereen die in de zorg werken. Respect voor al 

deze mensen! 

Wat zou je ooit nog willen meemaken?  

Een rondreis  maken door Zuid-Afrika. 

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

eiland, wie of wat zou dat zijn?  

Natuurlijk mijn drie kinderen…. 

Wat is voor jou het meest opmerkelijke nieuws van 

de laatste tijd? 

De aanslagen van IS 

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

Er werd mij verteld dat het stokje weer over moest naar de voetbal, dus bij 

dezen….Michael Hulleman.. hahaha…..Kom je volgend seizoen weer aan 

het voetballen?
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