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Beste leden, 

Terwijl de sneeuwklokjes en krokussen volop bloeien, kijken wij 

reikhalzend uit naar het voorjaar dat hopelijk niet meer lang op zich laat 

wachten. Bij het voetbal worden langzamerhand de standen duidelijk. Er 

kan hier en daar met een mooie overwinning nog wat terreinwinst worden 

geboekt. Datzelfde geldt voor volleybal. De tennissers daarentegen staan 

in de startblokken voor de voorjaarscompetitie die direct daarna wordt 

gevolgd door de zomeravondcompetitie. 

Vanaf deze plek wensen we alle Sociïsporters mooie wedstrijden toe, met 

winst, maar vooral met veel speelplezier. 

Denkt iedereen aan de algemene ledenvergadering van 20 maart? Er staan 

weer interessante onderwerpen op de agenda. 

Fijn voorjaar 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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Kom naar de ledenvergadering! 

Op 20 maart a.s. om 20.00 uur wordt in de Sociï-kantine weer de 

jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Het is dé mogelijkheid om mee te 

denken en te beslissen over tal van Sociï-aangelegenheden. In de 

onderstaande agenda kun je zien welke punten aan de orde komen.  

Wil je je kandidaat stellen voor één van de in te vullen (bestuurs)functies 

bij de afdelingen voetbal, tennis of volleybal? Dan kun je dat tot 48 uur 

vóór aanvang van de vergadering bij mij als voorzitter kenbaar maken. 

Namens het bestuur, Gert Hiddink 

Agenda: 

 

  1. Opening door de voorzitter.  

  2. Notulen van de vorige ledenvergaderingen (d.d. 21 maart 2016) 

  3. Jaarverslagen (zie elders in deze Sociïaloog). 

  4. Financieel jaarverslag. 

  5. Verslag kascommissie en verkiezing nieuwe commissie.  

 Sandra Weetink is aftredend. Het bestuur zoekt een kandidaat 

 vanuit de afdeling volleybal. 

  6. Voorstel contributieverhoging afdeling volleybal en tennis. 

  7. Bestuursverkiezingen:  

 Tennis:  

 Jan-Willem Krijt (voorzitter), Henk Olthof (jeugd), Tanja Kits 

 (competitie en PR) zijn aftredend en herkiesbaar. 
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      Oud ijzer dag! 

Op zaterdag 25 maart 2017 is er weer een ‘oud ijzer dag’ bij 

Sociï. Komt die dag je niet goed uit, dan kun je het oude ijzer 

ook eerder naar de Walterslagweg 4 brengen. Daar staat 

namelijk een container waar je het oud ijzer in kunt gooien. 

De opbrengst vloeit in de clubkas van Sociï. Een goede 

bestemming dus. 

 Voetbal:  

 Gert Hiddink (voorzitter) en Roland Wolbrink (wedstrijdsecretaris) 

 zijn aftredend en herkiesbaar.  

 Arend Jan Groot Jebbink is in 2016 afgetreden als jeugdvoorzitter. 

 Het bestuur stelt Jeroen Franssen voor als kandidaat voor deze 

 vacante functie. 

  

 Volleybal:  

 Marike Wesseling (penningmeester) en Rick te Plate (PR en 

 sponsoring) zijn aftredend en herkiesbaar.  

8. Vaststelling functies van het hoofdbestuur.  

9. Mededelingen:  

 - afschaffen vrijwilligersvergoeding;  

 - administratiekosten (€ 2,50) bij geen automatische incasso;  

 - aanpassen prijzen kantine. 

10. Rondvraag. 

11. Afsluiting.                    
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Ongeschreven regels 

In een week van veel voetbal op televisie 

(Champions League en Uefa cup) zag ik hier en 

daar een samenvatting en een stukje wedstrijd. 

In éen van de samenvattingen nam een speler 

van Sevilla (Corea, in de wedstrijd Sevilla – 

Leicester City) een penalty, na zelf gevloerd te 

zijn binnen de beruchte lijnen.  ‘Is dat geen 

ongeschreven regel in het voetbal dat je dat 

niet moet doen ?’ vroeg de commentator zich hardop af. En inderdaad 

Corea miste de penalty en bevestigde daarmee de regel.  

Hoe kan het toch dat ongeschreven regels zo vaak waar blijken te zijn of 

geacht worden te worden opgevolgd ? Waar komen die regels vandaan en 

gelden ze altijd ? Of zijn het geen regels maar zijn het angsten die we 

onszelf aanpraten  of regels die we wel of niet volgen, al naar gelang het 

ons uitkomt ? Een voorbeeld van een ongeschreven regel, die nogal 

discussie geeft, is het over de zijlijn trappen van de bal, als er een blessure 

is. De officiële regels bepalen niet dat dit moet, maar dat de scheidsrechter 

kan fluiten als een blessurebehandeling 

nodig is. Een voorbeeld dus van een regel 

die de voetbalwereld zichzelf oplegt en 

waar veel verwarring en discussie over 

kan ontstaan. Veltman van Ajax kreeg 

hierdoor enkele weken geleden (Ajax – 

Sparta) de mondiale voetbalwereld over 
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zich heen, toen hij een bal niet uittrapte terwijl er een speler geblesseerd 

op de grond lag. Nu maakte hij het wel heel erg bont door eerst de schijn 

te wekken de bal uit te trappen en vervolgens, toen de gehele verdediging 

hier vanuit ging en niet meer reageerde, de bal doodleuk voor te zetten. 

Dit was duidelijk ‘not done’ en dat heeft hij geweten.  Het leverde hem in 

een Franse krant zelfs de titel ‘Meest onsportieve speler ter wereld op’. 

Ach, hebben ze toch nog wat in Amsterdam. Dat angst en onzekerheid  ook 

vaak ten grondslag liggen aan ongeschreven regels in het voetbal bewijst 

het voorbeeld van de gemiste penalty uit mijn inleiding. De druk, die het 

nemen van een penalty sowieso al met zich meebrengt, wordt in deze 

situatie toegeschreven aan een ongeschreven regel. Als het echt zo 

gemakkelijk was zou er dan niet allang een verbod, ongeschreven of niet,  

zijn ingevoerd op het nemen van een strafschop door het slachtoffer ? Lijkt 

me wel. Een ander voorbeeld van angst als basis van een ongeschreven 

regel is de gemiste kans door de ploeg die aanvalt maar die niet scoort. 

Desnoods wordt paal, lat of keeper geraakt, maar niet het net. ‘Als zulke 

ballen er niet in gaan ….. ‘ roep ik dan regelmatig, opgelucht, als de 

tegenstander van Feyenoord weer eens mist. In de stille hoop dat we aan 

de andere kant van het veld, zelf, wel scoren. Geheel volgens de 

ongeschreven regel gebeurt dat dit seizoen ook, waarmee opnieuw wordt 

bewezen dat een ongeschreven regel, regel is. Zeker als het ons uitkomt. 

En zo worden we dit jaar kampioen in Rotterdam! Natuurlijk zijn er nog 

veel meer voorbeelden te bedenken van ongeschreven regels in de 

voetballerij. Voorbeelden die zeker ook de moeite waard zijn om te 

beschrijven. Maar bij alle voorbeelden zal duidelijk worden dat ze vaak 

uitgelegd of opgevolgd worden zoals het de gebruiker het best past. En 

daar zijn wij, voetballiefhebbers, voetbalkantinedeskundigen, talkshow 

personalities, columnisten, bij gebaat. Het levert immers discussies op die 

we eindeloos kunnen doorvoeren. Ook dat is een ongeschreven regel. 
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Het jaar verliep net weer een beetje anders dan andere jaren 

Jaarverslag voetbal 2016 

Bij aanvang van 2016 ging het direct al ietsje anders. Tijdens de 

traditionele Nieuwjaarsborrel werd Bennie Tijssen namelijk benoemd tot  

Lid van verdienste  van de KNVB. Het bestuur vond het meer dan gepast 

om Bennie voor te dragen voor een dergelijke onderscheiding vanwege 

zijn jarenlange staat van dienst voor onze vereniging. Bennie was totaal 

verrast door deze onderscheiding en ook zeer vereerd. Al met al goede 

energie voor dit jaar. 

En met de energie zit het voorlopig wel goed bij Sociï, begin 2016 werd de 

plaatsing van zonnepanelen op het dak van de sporthal afgerond. Van deze 

panelen zijn er 60 in gebruik door Sociï, daarmee worden we ook steeds 

meer een groene vereniging. Later in het jaar zijn we nog meer gaan doen 

op weg naar een beter milieu, we zamelen nu namelijk ook plastic in. 

Iedere volle plasticcontainer die Sociï aanlevert, levert de vereniging € 2,50 

op, met een maximum van € 750,00 per jaar. 

Seniorenteams 

Hoe leuk ook, het belangrijkste heeft natuurlijk plaats op de velden. De 

vier heren seniorenteams en een team in de 7 tegen 7 competitie 

speelden een redelijk anoniem seizoen, de heren moesten het genot halen 

uit enkele uitschieters. Sociï 1 eindigde helaas net boven de laatste plaats 

in de competitie, waarbij wel aangetekend dient te worden dat de laatste 

posities slechts enkele punten van elkaar stonden. De dames deden het 

daarentegen een stuk beter, zij eindigden hun competitie op een 

ijzersterke tweede plaats, een uitstekende prestatie. Bij de jeugd vielen er 
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in de zaalcompetitie twee successen te noteren; de D1 en E1 pakten de 

winterse titels. Daarnaast draaiden de jeugdteams een mooi voorjaar, 

waarbij vooral het plezier voorop stond. 

Triest 

Naast vele mooie momenten hadden wij als vereniging ook te maken met 

een trieste gebeurtenis. Op 2 april werden wij geconfronteerd met het 

plotselinge overlijden van Johan Heijtink. We gedenken Johan als een zeer 

trouwe vrijwilliger die tot op het laatst actief was. Johan en Sociï waren er 

eigenlijk altijd voor elkaar en we missen hem als vrijwilliger, maar vooral 

als een lief mens voor iedereen.  

Sociïdag 

Bij het overlijden van 

Johan werd ook nog 

eens stilgestaan bij 

de jaarlijkse seizoens-

afsluiting: de Sociï-

dag. Deze dag was dit 

jaar in een nieuw 

jasje gestoken. 

Sportieve deelname 

aan de Sociïdag 

betekende namelijk 

voor het eerst 

deelname aan alle 

drie de Sociïsporten; tennis, volleybal en uiteraard voetbal. Een groot 

succes dat waarschijnlijk een vervolg krijgt. De jeugd werd vermaakt met 

een sportdag. 

Trainer 

Na de zomermaanden ging het weer ouderwets verder op en rondom de 
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“De jongens van 

JO13 kenden een 

uitstekende 

najaarsreeks” 

velden. Tim Kollen begon aan zijn tweede seizoen als trainer van Sociï 1 en 

het zit het team wat meer mee dan het seizoen ervoor. Mooi was in ieder 

geval de openingswedstrijd bij Basteom, deze werd gewonnen. In 

november kondigde Tim Kollen aan na het lopende seizoen te zullen 

vertrekken bij Sociï, als bestuur zijn wij op zoek gegaan naar een opvolger. 

Jeugd 

Bij de jeugd hebben we dit seizoen weer 

een C-team (JO 15). Daarnaast hebben 

we JO13, JO11 en twee JO9-teams. Ook is 

er een MO13 (meisjes) gevormd als 

samenwerkingsverband met v.v. Vorden. 

Goede hoop en vooruitzichten voor de 

toekomst van Sociï dus. De 

samenwerking met Sociï verloopt 

overigens naar wens, er zijn doorlopend 

gesprekken om dit zo goed mogelijk te 

laten verlopen en in de toekomst wellicht 

uit te breiden. Daarnaast zijn Sociï, v.v. 

Vorden en Ratti op vrijblijvende basis aan 

het onderzoeken hoe zij hun krachten in 

de toekomst mogelijk kunnen bundelen. 

Het gaat dan zowel om voetbalzaken als 

facilitaire zaken. 

Kampioenschappen 

Terug naar het voetbal dan. De jongens van JO13 kenden een uitstekende 

najaarsreeks en pakten op overtuigende wijze het kampioenschap in hun 

klasse. Ook in de zaal deden onze jongens en meisjes het eind 2016 al erg 

goed. Dit zou in het huidige jaar tot kampioenschappen leiden bij JO13, 

JO9-2 en de samenwerking MO13 tussen Sociï en v.v. Vorden. 
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“Sociï mag zich 

gelukkig prijzen 

met zo een 

toegewijde 

voorzitter” 

Afscheid 

In het voorjaar heeft Arend Jan Groot Jebbink afscheid genomen als 

jeugdvoorzitter, een taak waar hij zich altijd vol voor heeft gegeven. Ten 

tijde van zijn afscheid was er helaas nog geen opvolger. Deze is was later 

gevonden in de persoon van Jeroen Fransen. Hij krijgt bij zijn taken 

ondersteuning van Anja Hissink. Wij zijn zeer 

blij met deze twee nieuwe krachten! In de tijd 

waarin de vacature van jeugdvoorzitter 

vacant was, heeft Gert Hiddink de honneurs 

grotendeels waargenomen naast zijn 

reguliere voorzitterschap. Sociï mag zich 

gelukkig prijzen met zo een toegewijde 

voorzitter, chapeau! 

Vrijwilligersavond 

Uiteindelijk zijn wij met onze voorzitter 

natuurlijk net zo blij als met al onze andere 

vrijwilligers. Als blijk van waardering werd 

hen op 29 oktober een feestelijke 

vrijwilligersavond aangeboden. Daarbij waren 

ook al onze zeer gewaardeerde sponsoren 

uitgenodigd. Als vereniging hopen wij nog 

jaren op al onze vrijwilligers en sponsoren te 

mogen bouwen, samen met jullie komt het 

vast goed. Ik spreek mijn dank en waardering 

uit voor wederom een bijzonder jaar, een jaar dat toch weer net een 

beetje anders was!  

Nout Nijenhuis, secretaris afd. voetbal 
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D’n Olde Kriet  ·  Eetcafe  ·  Cafetaria 
Dorpsstraat 25 · 7234 SM · Wichmond · 0575-441600 
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Zaalvoetballers winnen toernooi 

Voor het zaalvoetbaltoernooi werd het team (Sociï/Vorden MO13) in 

tweeën gedeeld: Sociï M1A en M1B. De leider probeerde twee even 

sterke teams te maken. Beide teams moesten vier wedstrijden spelen. 

Team M1A kwam als kampioen uit de bus. Een verslag van Merle 

Hiddink, speelster van M1A. 

 

17 december Sociï M1A tegen Kilder M1B: 2-1 

Het was een spannende wedstrijd met twee beslissende momenten. 

Vanuit een intrap werd er gescoord door Kilder, maar de scheidsrechter 

(uit Kilder) keurde hem af, omdat niemand de bal had aangeraakt. De 

winnende goal viel gelukkig aan onze kant. De eerste 3 punten waren 

binnen. 

Na vier wedstrijden kwam team Sociï M1A als kampioen uit de bus. 
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24 december Sociï M1A tegen Sociï M1B: 3-1 

Vooraf was niet te voorspellen wie deze zou 

gaan winnen. Een ‘vrouwtje’ opofferen voor 

de dekking van de spits van M1B bleek de 

oplossing te zijn. Vrij makkelijk ging het naar 

3-0. De tegengoal maakte niets meer uit, 

weer 3 punten. 

7 januari  Sociï M1A tegen Kilder M1A:  

(0-0) 3-0 

Die dag ijzelde het en de teams uit Kilder 

hadden besloten geen risico ’s te nemen en 

bleven thuis. We kregen de 3 punten en 3-0 

uitslag cadeau. 

4 februari Sociï M1A tegen Pax M1A:  

2-1 

We konden niet meer ingehaald worden maar 

wilden deze ook winnend afsluiten. Een eigen 

goal was een flinke tegenvaller, maar door 

een blunder van hun keeper kwam de stand 

weer gelijk. Een goal vlak voor het eind zorgde 

ervoor dat we ongeslagen kampioen zijn 

geworden. Toen we klaar waren met de 

wedstrijd  kwamen alle ouders naar ons toe 

om te feliciteren en een teamfoto te maken.  

Daarna kwam Anja Hissink en gaf ons allemaal een medaille en een zakje 

chips. Van de ouders kregen we een reuzenlolly met kleine lolly’s erin. Bij 

de eerste thuiswedstrijd krijgen we (M1A + M1B) nog een patatje in de 

kantine van Sociï. 
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Sociï D1 overwintert op een 

prima wijze 
Na het ongeslagen kampioenschap in de vierde klasse ging de D1 zich 

opmaken voor de zaalcompetitie. Een prima manier om het team bij 

elkaar te houden en ook om bezig te blijven met het spelletje voetbal. 

Het is ook goed om te ervaren hoe het is om in de zaal te spelen. Je ziet 

dat in de zaal een bal sneller rolt en dat techniek een belangrijke rol speelt. 

Sociï speelt er op in, om voor de jeugd ook een aantal trainingen in de zaal 

te organiseren. 
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Aangezien onze D1 uit 15 voetballers bestaat hebben wij voor deze 

competitie twee teams ingeschreven. Dit jaar moesten beide teams vijf 

wedstrijden spelen. Van de tien wedstrijden was er maar één uit naar 

Wehl en de rest was allemaal in Wichmond. Dat is natuurlijk prettig, maar 

dit jaar stonden er zelfs op zaterdag 24 december en zaterdag 31 

december wedstrijden op het programma. Dit waren ook nog eens 

wedstrijden die om 09.00 uur gespeeld moesten worden en dan duurt een 

dag voor kerst en oudejaarsdag wel heel erg lang! Maar goed, als er 

helemaal niets meer te zeuren is, dan is dat ook niet leuk! 

 

Cadeautjesspel 

De eerste vier wedstrijden die door beide teams in december en januari 

werden gespeeld, waren allemaal overwinningen. Team A had daarbij een 

dusdanig doelsaldo opgebouwd dat men niet meer in te halen was. Team 

B lag op doelsaldo achter Keijenburgse Boys. Mede omdat Sociï een 3-0 

overwinning kreeg, omdat de tegenstander niet kwam opdagen en 

Keijenburg wel aan hun doelsaldo had kunnen werken. De week voor de 

afsluitende 

wedstrijden, op 

zaterdag 28 

januari, lagen de 

velden vol met 

sneeuw en kon er 

niet getraind 

worden. ook de 

zaaltrainingen 

zaten er op en dus 

zou het een week zijn waarbij het team elkaar niet eerder als de zaterdag 

zou gaan zien. Dat leek de Technische Staf niet echt een goed idee en men 

bedacht op de donderdag een leuke activiteit in de kantine. Het zogeheten 

cadeautjesspel. Een spel waar iedereen drie ingepakte cadeautjes mee 
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“Een korte pauze 

om de schorre 

keeltjes te smeren” 

neemt en daar wordt dan mee gespeeld. Iedereen was aanwezig en er 

werd in twee teams gestreden om de cadeautjes. De eerste ronde is er één 

om er voor te zorgen dat alle cadeautjes uitgepakt worden en verdeelt 

onder de spelers. Het kan zelfs zo zijn dat je op dat moment geen enkel 

cadeautje hebt. Maar dat is niet erg in dit spel, want het gaat om ronde 

twee. Hier wordt gedobbeld en kan het zijn dat je met een paar rondjes, 

ineens niets meer hebt, of juist ineens een heleboel cadeautjes hebt. De 

sfeer zat er goed in en het leek wel of de complete kantine vol zat, zoveel 

lawaai werd er geproduceerd. Gelukkig waren wij alleen en had niemand 

last van ons. Na de eerste ronde was er een korte pauze om de schorre 

keeltjes te smeren met ranja en de kaken met snoep in beweging te 

houden maar dan zonder geluid. En geloof mij het smakken was op dat 

moment een prettiger geluid dan de 

hectiek tijdens de eerste ronde! De 

tweede ronde ging van start en daar was 

al snel te zien welke cadeautjes in trek 

waren, omdat deze van hand tot hand 

gingen. Na 20 minuten was er wederom 

een drink pauze en tijd voor wat lekkers. 

Er werd even kort de balans opgemaakt 

en gekeken wie er het beste voor stond. 

Toch zou er nog verder gespeeld moeten 

worden.Het bleek dat de vraag om het geluid iets minder te laten zijn, aan 

dovemans oren besteed was. De ramen trilden in de kozijnen en de 

schuifpui zou bijna spontaan open zijn gegaan. Om kwart voor acht was 

het klaar en had iedereen toch nog iets aan de avond overgehouden, al 

had niet iedereen gekregen wat hij graag wilde hebben. 

Moeilijk 

Als deze inzet en strijd doorgezet kon worden in de wedstrijden van 

zaterdag, dan zou het zeker goed gaan komen. Zaterdag was het eerst aan 
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team A, die Wolfersveen tegen kwam. Er was goed te zien dat Wolfersveen 

nog wel wilde, maar dat team A al bezig was met de wedstrijd na hun. Dan 

was er de topper tussen team B en Keijenburgse Boys. Na afloop was de 

patat met snack al geregeld naar aanleiding van het kampioenschap van 

team A, maar wat zou het mooi zijn als ook team B nog kampioen werd. 

Team A kwam twee keer op voorsprong tegen Wolfersveen, maar moest 

twee minuten voor tijd toch de gelijkmaker accepteren. Het was genoeg 

en er werd snel op de bank plaats genomen om team B aan te moedigen. 

Dat was ook echt nodig want binnen 20 seconden keek men al tegen een 

1-0 achterstand aan. Sociï kwam terug maar moest wederom een 

achterstand goed maken, dat lukte en bij 2-2 was het echt zichtbaar dat 

Keijenburg sterker en gevaarlijker was. Al stond aan beide kanten het 

metaal een aantal keren in de weg. Het twee rijen dik meegereisde publiek 

van Keijenburg liet zich vanaf de tribune horen en men liep uit naar 4-2. 

Vlak voor rust verzuimde Keijenburg de 5-2 te maken, maar het was 

duidelijk dat het voor Sociï heel moeilijk was om dit nog goed te maken. Er 

moest namelijk een overwinning komen om kampioen te worden.  

Vreemd 

Het vreemde was dat Keijenburg in de rust heel snel de keeper wisselde. 

De man die toch een aantal prima reflexen in huis had. Sociï reageerde 

door drie wissels te doen en vol op de aanval te gaan. De keeper van 

Keijenburg kwam achterin te staan en volgens ons ging er een speler op de 

goal. Sociï voerde de druk op en kwam op 4-3 en even later was het ook 4-

4. De prima vorm van Keijenburg voor de rust, was totaal verdwenen en 

men moest achteruit. Het publiek van Sociï ging er nu achter staan en zag 

dat het toch mogelijk was. Het ongelofelijke gebeurde. Sociï liep uit naar 

een 6-4 voorsprong met nog een minuut of vier op de klok. Ook de 

teamgenoten van Team A stonden ondertussen op de banken en wilden 

nog één goal zien van Sociï. Die kwam er helaas niet. En Keijenburg kwam 

op ruim twee minuten voor tijd op 6-5. Dan stijgt de spanning, omdat 
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Keijenburg aan een gelijk spel genoeg zou hebben. Zou de 6-6 vallen dan 

was het klaar gezien de tijd die nog zou resteren. Sociï richtte zich nog 

éénmaal op om de deur in het slot te gooien en dat lukte. Een geweldige 

solo van Philip die het prachtig strak en hard onder in het hoekje afmaakte 

was de 7-5 voorsprong. Het kon niet meer misgaan. De spelers langs de 

kant begonnen bij 10 af te tellen en stormden massaal naar hun 

teamgenoten toe om ze toe te juichen en het publiek mee te laten delen in 

de euforie. Wat was het spannend en wat was het onverwachte toch nog 

werkelijkheid geworden. 

Snacks 

Na de feestvreugde en de warme douche werd het team in de kantine 

getrakteerd op patat en een snack. Voor dat dat gebeurde, was het aan 

onze jeugd secretaris, Anja Hissink, om de spelers wederom een medaille 

om te hangen. Namens Sociï D1 willen wij het publiek bedanken voor de 

aanmoedigingen, 

Anja voor de 

medailles en Wilma 

en Rob voor de prima 

verzorging in de 

kantine. Het was 

wederom een mooi 

succes van onze 

jongens en ook 

Stefan vanaf de 

kapper en Harrit vanuit de sneeuw waren trots op hun team. Wij gaan ons 

nu opmaken voor het veldvoetbal in de derde klasse. Kijken of we daar 

onze huid ook zo duur mogelijk kunnen verkopen. 

Dennis Spiegelenberg 
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Sponsorcommissie heeft iets te melden! 

“Beter laat dan nooit” is de uitspraak die je nog wel eens hoort. In de 

huidige maatschappij is iedereen tegenwoordig druk en is er bijna geen 

tijd voor andere zaken. Zo zie je dat niet alleen binnen onze club, maar 

zeker ook bij heel veel ander clubs, men vaak op zoek is naar vrijwilligers.  

Vrijwilligers die er moeten zijn om een vereniging te laten voortbestaan. Er 

wordt niet voor niets gezegd dat een sportvereniging een belangrijk deel 

uit maakt van het sociale leven. Ook zie je vaak dat er binnen een 

vereniging een aantal mensen zijn die meerdere petten op hebben. Zo ook 

de Sponsorcommissie. Ook wij moeten zo af en toe onze prioriteiten 

stellen, waarbij wij zeker het enorme belang van onze sponsoren niet uit 

het oog mogen verliezen. Wij willen dan ook graag dié aandacht aan onze 

sponsoren geven die ze verdienen, maar soms laat dat even op zich 

wachten. Vandaar ook het begin van dit schrijven: beter laat dan nooit.  

 

Sponsors 

Wij willen jullie graag op de hoogte houden, waar de sponsorcommissie 

zich de eerste competitie helft mee bezig heeft gehouden. Zo heeft onze 

club een aantal verschillende soorten sponsors. Onder andere 

Hoofdsponsors en Stersponsors. De komende periode zal gebruikt gaan 

worden om deze sponsoren te benaderen voor een verlenging van hun 

contract. Dat zullen wij niet met lege handen doen en zeker niet zonder 

een geweldige aanbieding! Of zoals Jimmy Helms het zong in een liedje. 

Gonna Make You An Offer You Can’t Refuse! Natuurlijk zijn wij als club 

enorm blij met onze sponsoren, maar daar zullen wij als club of als leden 

ook wat voor terug moeten doen. Gelukkig gebeurt dit ook en wordt er 

gebruik gemaakt van de diensten van onze sponsoren. Afhankelijk van de 

branche waarin onze sponsor zich verkeerd zal er voor de één wat meer 

opdrachten binnen komen dan voor de ander.  
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Één van onze Stersponsoren van de afgelopen drie jaar is Kermex Event 

Catering uit Baak. Patrick en Annelies Leferink zijn de eigenaren. Hun drie 

zonen, Luka, Mika en Jonas voetballen allemaal bij Sociï. Luka als keeper in 

de C en de tweeling Mika en Jonas in de D. Dit seizoen heeft Sociï weer een 

eigen C-team of zoals het tegenwoordig heet, jongens onder 15. Daarvoor 

was een sponsor nodig. Patrick en Annelies besloten om hun 

Stersponsorschap te verlengen en hebben nu naast een F-team, jongens 

onder 9 dat in hun tenue speelt, nu ook het C-team in de kleding van 

Kermex lopen. Dat betekent dat de komende jaren hun zonen weer 

kunnen vlammen in de kleding van een wel zeer bekende sponsor. 

Naast het C-team wat nieuw was binnen onze vereniging, kwam er dit jaar 

ook een combinatie team van Sociï en Vorden met meisjes onder 13. Het 

blijft wennen deze nieuwe team namen, dus vandaar voor de 

duidelijkheid: meisjes-D. Hiervoor werd als sponsor Het Wapen Van Baak 

Niet alleen het F-team, maar ook het C-team speelt nu in Kermex-tenue. 
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gecontracteerd. Petra Weel en Humphrey Herst zijn nu een jaar de 

eigenaren van deze nostalgische pub. Wij als vereniging vinden het 

prachtig dat twee mensen die vanuit Amersfoort naar de Achterhoek zijn 

gekomen, onze vereniging Sociï voor de komende jaren wil sponsoren. Met 

name, omdat Petra en Humphrey zeker het belangrijke sociale aspect van 

een dorpsclub begrijpen. Dus ben je van plan om binnenkort een feestje te 

geven, of wil je gewoon een keer lekker gezellig uit eten, dan is Het Wapen 

Van Baak zeker een goeie keuze. 

 Het Wapen van Baak sponsort meisjes-D. 

Dan heeft Sociï sinds kort nog een nieuwe sponsor binnen de vereniging. 

Gewo Timmerbedrijf uit Zutphen. Eigenaren zijn Irene en Gerben 

Wolbrink. Zoon Sietse speelt in het team jongens onder 11 of het E-team. 

Als je als Sponsorcommissie je ogen en oren open houdt, dan hoor en zie 

je nog wel eens wat. Zo ook op een zaterdag ochtend. Er werd langs de 

kant een beetje gemopperd over de te kleine sokken bij dit team. De 
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Sponsorcommissie haakte hier op in door aan te geven dat er geen 

probleem was om dit team van een nieuwe sponsor te voorzien.  

 

Die ochtend werden er al handen geschud en toen het voorstel definitief 

was, waren de jongens onder 11 verzekerd van een nieuwe sponsor voor 

de komende jaren. Zo kan zoon Sietse de komende seizoenen spelen in zijn 

“eigen” tenue. Voor nu willen wij Annelies en Patrick Leferink van Kermex 

Event Catering, Petra Weel en Humphrey Herst van Het Wapen Van Baak 

en Irene en Gerben Wolbrink van Gewo Timmerbedrijf bedanken voor hun 

sponsoring en de prachtige kleding die hier bij hoort. De 

Sponsorcommissie zal jullie op korte termijn nog een keer persoonlijk 

komen bedanken. 

Namens de Sponsorcommissie Henry Vreeman en Dennis Spiegelenberg 

Gewo Timmerbedrijf stak het E-team in het nieuw. 
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F2 wordt eerste na  
zenuwslopende partij 
 
Zaterdag 11 jl. februari speelden de F2 hun laatste zaalwedstrijd en dat 

was een spannende pot. Ze konden, als ze wonnen, óf bij een gelijkspel, 

eerste worden. 

De jongens en meiden 

gingen licht gespannen de 

wedstrijd in, maar ook de 

ouders zaten nerveus op 

de tribune. Het was 40 

minuten lang super 

spannend. Mooie acties, 

bijna-doelpunten, heel goede verdediging, 

fantastische aanvallen, zwetende coaches, 

enthousiaste ouders, rode wangen en na 

het laatste fluitsignaal juichende kinderen. 

Het bleef gelijkspel. Dat betekende dat ze 

eerste waren geworden! Bij Socïi kregen 

alle kinderen een medaille en een lekker 

bakje patat.  

Gefeliciteerd toppers! 

En na afloop patat! 
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Lankhorsterstraat 31, 7255 LC  Hengelo 

T: (0575) 46 16 76 / 06 10 39 35 20 
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Gezocht! 
Et kan weazen dat mien dialect niet zo goed te 

begriepen is, dus dan moar effen in et 

Hooghaarlemmerdijks:  

De redactie van de Sociïaloog heeft dringend 

behoefte aan een redactielid afkomstig uit de 

voetbalwereld van Vierakker/Wichmond.  

Niet omdat we vinden dat dat zo nodig moet, maar 

meer omdat de overige redactieleden eigenlijk heel 

weinig met voetbal hebben en we bang zijn iets te 

missen wat van belang zou kunnen zijn voor de 

Sociïaloog, het betere clubblad uit de wijde omtrek van onze beide dorpen.  

Je bent jong/oud, vader/moeder, opa/oma, weet alles van de voetbal en 

misschien ook van alle andere sporten een beetje.  

Je wilt vier keer per jaar een uur per keer een redactievergadering 

meemaken en om en de bij een uurtje of één/twee wat mensen 

benaderen die iets mooi kunnen schrijven/fotograferen voor ons clubblad. 

Dan bun ie onze vrouw/man woar wie alderbarstend behuufte an hebt! 

Zegt de Schoaphedde nog moar weer es, veur de zekerheid, ie wet moar 

nooit. 
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Dag volleyballers, 

Dit stukje begin ik aan de keukentafel. Er is best veel te vertellen, maar ik 

bedenk dat alle nieuws in het niet valt bij het bericht dat we eind januari 

ontvingen:  Gerdien Bouwmeester is overleden.  Gerdien was een trouw 

lid van onze vereniging.  

Gerdien was er zo’n beetje van het begin af aan bij. En wat hadden we 

haar graag nog langer zien passen, springen, rennen, duiken en plezier 

maken! Het mocht niet zo zijn. We wensen haar familie, vrienden en 

teamgenoten veel sterkte met dit grote gemis. 

Info-avond 

Voor alle andere nieuws nodig ik alle volleyballeden uit voor de ledeninfo-

avond op 15 maart a.s. om 19.30 uur in de kantine. Daarna gaan we 

allemaal tegelijk trainen tot 22 uur, met uitzondering van mix2. We 

hadden de leden info-avond op een wedstrijdvrije avond gepland, maar 

door een programmawijziging moet mix2 op 15 maart spelen. Als zij dat 

willen kunnen zij aan een van de bestuursleden vragen hen een keer bij te 

praten. 

 Rest mij jullie te wijzen op de Algemene Leden Vergadering op 20 maart 

a.s.. Tijdens die vergadering wordt onder andere gestemd over het 

voorstel voor de contributieverhoging die we twee jaar geleden hebben 

aangekondigd. 

 Namens het bestuur, 
 Marike Wesseling 
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Terugblik op een enerverend jaar 
Jaarverslag volleybal 2016 

Na een welverdiende kerstvakantie zijn de volleyballers in januari weer 

fit en fanatiek begonnen aan de trainingen en de wedstrijden. Alle teams 

hebben het seizoen goed afgesloten. Vanaf eind april wordt de opkomst 

altijd wat minder omdat de wedstrijden dan zijn afgelopen. Daarom 

trainden we de maand mei met iedereen samen. Het bestond dan vaak 

uit teams maken en samen even een wedstrijdje volleyballen. 

Het was bekend dat de trainer van dames 1 aan het eind van het seizoen 

nu echt zou stoppen. Dus het bestuur is druk op zoek geweest naar een 

vervanger. Die vervanger hebben we gevonden in een oude bekende: 

Klaas ter Veer. Enkele jaren geleden was hij de trainer van de mix 

recreanten. We zijn allen erg blij met de nieuwe trainer. Dat geldt ook voor 

alle andere trainers. Zonder trainer is het minder leuk volleyballen. 

Kampioen 

We hadden weer een aantal nieuwe leden waardoor we ook dit seizoen  

weer van start konden gaan met 2 dames competitie teams, 1 heren 

recreanten team, 2 mix recreanten teams en 1 dames recreanten team.De 

dames recreanten zijn kampioen geworden. Nogmaals gefeliciteerd. 

Stratenvolleybal 

Het stratenvolleybal werd dit jaar in maart georganiseerd. Het was 

verdeeld over drie vrijdagen. De finale werd gespeeld door Delden en de 

Wogt. Na een spannende wedstrijd werd Delden de winnaar. 

Sociïdag 

De Sociïdag was dit jaar anders van opzet dan voorgaande jaren. Nu werd 

er door iedereen aan alle drie sporten meegedaan.  Het eten, verzorgd 
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door Kapper Lammers, was weer overheerlijk. De jaarlijkse koekenactie is 

dit jaar niet doorgegaan in verband met het overlijden van Janet Zomer. 

Sponsoravond 

Ook dit jaar was er weer de vrijwilligers/sponsoravond. Het doel van deze 

avond is om de vrijwilligers en sponsoren van onze sportvereniging een 

extra blijk van waardering te geven. De opkomst was helaas niet erg groot. 

Er wordt nog nagedacht over een eventuele andere invulling hiervan. 

Teamvoorkeuren 

De inventarisatie van de teamvoorkeuren werd voor het seizoen 

2016/2017 digitaal uitgevoerd. Dit is niet goed bevallen en daarom willen 

we dit voor komend seizoen weer op de oude manier doen. Tijdens de 

info-avond zullen de briefjes uitgedeeld worden. Een ieder kan dit dan 

direct invullen of via de mail naar Richard Hulshof sturen. 

Vertrek  

Het vertrek van verschillende bestuursleden heeft geleid tot nieuwe 

personen in het bestuur en een interne verschuiving. Het bestuur is 

gelukkig weer voltallig en met veel inzet begonnen aan dit seizoen. 

Kersttoernooi 

Het jaar werd weer afgesloten met het welbekende kersttoernooi. Dit jaar 

werd het georganiseerd door de dames recreanten. Het was prima 

geregeld en erg gezellig. In de kantine hebben we onder het genot van een 

hapje en een drankje samen met de afdeling voetbal en tennis het jaar 

afgesloten. 

We willen bij dezen alle vrijwilligers bedanken voor onder andere hun inzet 

tijdens de kantinediensten, fluiten en tellen van wedstrijden. 

Namens het bestuur, Carolyn Avink, secretaris afd. volleybal 
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Avondje volleyballen met de 

eerste mixers van Sociï 

We begonnen na een dag werken en andere zaken avonds vol goede 

moed aan de wedstrijd. Even hadden we nog geen scheids maar dat 

kwam nog goed. Haarle op bezoek in Wichmond een tegenstander van 

formaat maar toch wel kansen. 

Onze tactiek was al besproken: we gaan net doen of 

we driemaal de derde set gaan spelen. We zijn er 

achter  gekomen na grondige analyse over 

tientallen wedstrijden dat onze gewonnen sets 

altijd minimaal de derde set betreft. Het lijkt 

bijzonder maar tussen de oren is het goed om dit 

te weten waar je zwakke en sterke punten zijn. 

Verdeeldheid 

Er was echter verdeeldheid, tijdens het spel kwam de mededeling 

(gedurende de time-out) aan de zijlijn dat een stand van 15 -25 al wel een 

resultaat van formaat zou zijn. De bankzitters waren de driesetter stelling 

even vergeten. Veerkracht in denken tussen de oren in relatie met doen in 

veld bracht ons team tot 21-25, zowaar euforisch maar nog geen drie 

setter resultaat. 

Na het uitwisselen van spelers gingen we de tweede set weer in met 

gedacht aan onze driesetter stelling. Kenners weten dat we niet wisselen 

om beter of anders te spelen maar ieder moet aan zijn speelminuten 

komen. Tactische fouten werden gemaakt maar ook tactische fouten in 

ons voordeel. Tijdens de set werd nog een time out aangevraagd maar er 

was al gefloten. Iedereen had de fluit wel gehoord maar Hiske niet dus. De 
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scheids maar vooral de tegenstander waren afgeleid 

en dus geen time out verspeeld maar wel een 

tactische manoeuvre die opslag naar Sociï gaf.    

Pieptoon 

De setstanden liepen gelijk op en zowaar de 

tegenpartij begon ook op stoom te geraken en bij een 

stand van 26-28 moesten we de meerdere erkennen in Haarle.  Echter de 

echte derde set moest nog worden gespeeld.  Overleg tijdens veld wissel 

was goed en we hadden de juiste speel helft door windmee op veld 1. De 

Sporthal kent een verwarmingssysteem dat over het veld blaast. Na enkele 

korte instructie en de geplande spelers wissels (speelminuten nog niet 

bereikt) werd gestart met de derde set. Wat nog moet worden vermeld is 

dat het succes van bijna winst tweede set niet aan andere volleyers in de 

zaal voorbij ging. Mede door ons lawaai en hoge pieptoon van Marieke 

was de aandacht al op ons gevestigd. 

Derde set. Het ging gelijk op en de sfeer aan beide zijden perfect. Er was 

balans en beide partijen gingen voor het maximale ofwel tot het gaatje. 

Gelijk op tot 25-25 met meerdere time-outs en een toch 

wel beslissing, uiteindelijk stand 30-28. Goed voor 

de statistieken en vooral een bevestiging dat we 

altijd in de derde set winnen, danwel kans 

hebben tot winnen.  

Sociï mix 1 mag nu dan wel onder Sociï mix 2 

staan, maar de derde set zullen we winnen. De 

inhaalwedstrijd staat gepland in februari nog voor deze uitgave maar we 

zullen ons wel weren. Sociï mix 2 staat beter in de poule maar statistisch is 

nog niet bewezen of ze de derde set beter spelen. Dus we gaan ervoor.    

             Gerrit Kamphuis 
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All weather! 
Als ik dit schrijf, is het is eind februari. Buiten is het droog en de zon 

schijnt. Dus is het superweer om te tennissen. De banen liggen er 

prachtig bij. Nu we kunstgrasbanen hebben, kun je zelfs in de winter, als 

je zin hebt, gewoon lekker buiten tennissen.  

Dit is toch wel een groot voordeel in vergelijking met het spelen op gravel, 

zoals we dat in het recente verleden deden. Veel tennisleden hebben de 

afgelopen periode dan ook gewoon de banen bezocht om een partijtje te 

spelen.  

Balen 

De afgelopen sneeuw periode was in dat opzicht wel even balen. Want het 

mogen dan wel ‘all weather banen’ worden genoemd, als er sneeuw op de 

baan ligt, mag er niet getennist worden. Daardoor vielen er helaas ook veel 

tennislessen uit.  

Wij, als bestuur, zouden het overigens prettig vinden als je je aanmeldt 

voor zaterdag 18 maart. Dan steken we namelijk gezamenlijk de handen 

uit de mouwen om er voor te zorgen dat onze accommodatie er weer 

keurig bij ligt. Vele handen maken…  enfin je kent dat wel.  

Begin april gaat de voorjaarscompetitie weer van start. Als je een keer wilt 

komen kijken, ben je uiteraard van harte welkom. 

Met sportieve tennisgroet, Jan Willem 
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Tennisjaar kende vele hoogtepunten  

Jaarverslag tennis 2016 

De voorbereiding voor de nieuwe tennisbanen hebben in voorgaande 

jaren deels plaatsgevonden, maar in januari 2016 was het dan zover: de 

schop ging de grond in voor de aanleg van de nieuwe kunstgrasbanen. 

Met veel hulp van eigen leden bij het afbreken van de oude banen en het 

opbouwen van de nieuwe banen, heeft de Anteagroep eind maart de 

banen opgeleverd.  

Op zaterdagmiddag 2 april werden de nieuwe kunstgrasbanen officieel 

geopend. Voor deze gelegenheid waren de banen feestelijk versierd. 

Voorzitter Jan-Willem Krijt onthulde samen met het oudste lid Joop 

Borgman het nieuwe welkomstbord van ‘Tennispark S.V. Sociï’. Hierna was 

het de beurt aan de jeugd om als eerste van de nieuwe banen gebruik te 

maken. De nieuwe tennisleraar Maarten Vos gaf zowel ’s middags bij de 

jeugd als ’s avonds bij de senioren een clinic, waarvan gretig gebruik werd 

gemaakt. Met een hapje en drankje als afsluiting was het een geslaagde 

opening van de banen én van het tennisseizoen. 

Voorjaarscompetitie 

Een kleine week later ging de voorjaarscompetitie van start. Er hebben vier 

teams deelgenomen: heren 1 (2e klasse), heren 2 (5e klasse) en het 

mixteam (4e klasse) speelden op zaterdag, en het damesteam (4e klasse) 

op vrijdag. Het heren 2 team, bestaande uit André Hissink, Joep 

Haverkamp, Rens Langenhof, Arend-Jan Groot Jebbink en Jan-Willem Krijt, 

is kampioen geworden en promoveerde hierdoor naar de 4e klasse. De 

zomeravond competitie werd gespeeld door 2 teams; één damesteam en 

één mixteam. 
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In het voorjaar is Maarten Vos als nieuwe tennisleraar van start gegaan 

met een serie van 10 lessen aan zowel jeugd- als seniorleden. De lessen 

werden zeer goed bezocht en er klonken positieve geluiden van alle 

kanten. In het najaar heeft Maarten nog een serie van 10 lessen gegeven. 

Wederom druk bezocht en goed bevallen en hier zal in 2017 dan ook zeker 

mee door gegaan worden. 

Jeugdtrainingen 

Naast de lessen, zijn ook de 

jeugdtrainingen op maandag-

avond aangepakt. Deze 

trainingen werden jarenlang 

gegeven door Henk Olthof en 

Nel Nijenhuis. Hier heeft 

Maarten zich eens per twee 

weken bij aangesloten voor 

nieuwe input en om 

spelvariaties aan te brengen. 

Ook Hugo Brinkman werd bereid gevonden om te helpen bij de trainingen 

voor de jeugd. Helaas heeft Nel in 2016 afscheid genomen als 

tennisbegeleidster, na 27 jaar (!) geholpen te hebben bij de jeugd. 

Schooltennis 

In 2016 heeft er weer schooltennis plaatsgevonden. Op 27 mei werd er 

een clinic gegeven voor basisschool de Garve. Dit werd met veel 

enthousiasme ontvangen door de kinderen en besturen en zal in 2017 

wederom plaatsvinden. 

Clubkampioenschappen 

Vlak voor de zomervakantie (6 - 11 juni) vonden de clubkampioen-

schappen enkel plaats en direct na de zomervakantie de 

clubkampioenschappen mix/ dubbel (5 – 10 september). Beide toernooien 

Nel nam afscheid als tennisbegeleidster. 
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werden gespeeld met mooi weer, misschien soms iets té mooi/ warm. De 

vele deelnemers hebben voor veel gezelligheid gezorgd op en rond de 

tennisbanen.Aan de najaarscompetitie hebben twee damesteams (3e 

klasse op vrijdag) en één herenteam (3e klasse op zaterdag) deelgenomen. 

Stratentennistoernooi 

Op 3 november 2016 werd er na een jaar afwezigheid weer een 

stratentennistoernooi georganiseerd. Van de zes deelnemende teams 

bleek het team van de Vogelzang de sterkste. 

In 2016 is het ledenaantal van de tennisvereniging sterk gegroeid. Er 

hebben zich 30 nieuwe leden aangemeld, waarvan 17 jeugdleden! Ook 

werd in 2016 het 100e lid welkom geheten, een bijzondere mijlpaal voor 

de tennisvereniging.  

Kerstclinic 

Dit jaar werd het tennisjaar níet 

afgeslo- ten met een slotavond in 

november. Met dank aan de 

kunstgrasbanen kon er in de 

winter worden door-getennist. 

Daarom werd er voor het eerst 

een kerstactiviteit georganiseerd. 

‘s Middags werd een sportieve 

clinic voor de jeugd afgesloten 

met een lekkere boerenkool -

maaltijd. ’s Avonds waren de senioren aan de beurt om de baan op te gaan 

en werd er gezellig afgesloten met een drankje en een hapje.  Tot slot een 

woord van dank aan alle vrijwilligers en sponsoren die onze vereniging 

ondersteunen.  

Kristy Gotink – Kornegoor, secretaris afdeling Tennis 
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Nieuwe commissies  

én prijsvraag voor een nieuwe naam  

Met de komst van de nieuwe kunstgrasbanen zijn de mogelijkheden 
toegenomen om activiteiten te organiseren, zowel voor eigen leden als 
bijvoorbeeld een open toernooi. Wij zouden het leuk vinden als er meer 
ondernomen wordt op deze prachtige banen bij deze bloeiende 
vereniging. Daarom willen we een aantal commissies introduceren. 
 
Het gaat om de volgende commissies en taken: 
Jeugdcommissie:  
Bedenken/organiseren van activiteiten voor de jeugd, bijvoorbeeld ouder-
kind toernooi, een (kleine) uitwisseling met jeugd uit de buurt, of 
misschien zelfs een Sociï-jeugd competitieteam? 
 
Toernooicommissie:  
Organiseren van een open tennis toernooi bij Sociï. 
Activiteitencommissie:  
Hieronder vallen bijvoorbeeld de clubkampioenschappen die al jaren 
worden georganiseerd, maar ook de kerstclinic zoals afgelopen jaar. 
Tevens willen we iets nieuws voor de donderdagavond. 
 
Mocht je ergens ideeën voor hebben of willen helpen, laat het weten! 
(kristygotink@hotmail.com) 
 
Prijsvraag 
Om verwarring met de activiteitencommissie (AKCIE) bij voetbal te 
voorkomen, zoeken we voor de tennis activiteitencommissie een goede 
pakkende naam. Steek de koppen bij elkaar na een potje tennis of in de 
kroeg en kom maar op met de inzendingen. De beste inzending belonen 
we met een leuke attentie (en natuurlijk eeuwige roem indien de 
commissie jouw naam draagt). Inzendingen voor deze prijsvraag kunnen 
gestuurd worden naar kristygotink@hotmail.com 

mailto:kristygotink@hotmail.com
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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 dinsdag- en donderdagavond vanaf 

20.00uur. 

 

Spelen in de winter 

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

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

wintermaanden namelijk aan enkele regels gebonden. Die zijn er met 

name om te voorkomen dat de banen worden beschadigd. 

Tennisbanen in de winter niet betreden: 

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

- als de natte banen zijn bevroren 

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

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

tennissen. 

 

 

 

mailto:Kristygotink@hotmail.com
mailto:info@bouw-meister.nl
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Naam: Lisanne Rietman. 

Woonplaats: Vorden. 

Beroep?  

“Ik ga nog naar school, Horeca 

manager ondernemer op het Rijn 

IJssel college. 

Verliefd/verloofd/getrouwd/single? 

“Verliefd.” 

  

Hobby’s?  

“Uitgaan en lekker eten.” 

Hoe ben jij betrokken geraakt bij Sociï? 

“Via mijn buurvrouw Jolanda.” 

Een goede en een slechte eigenschap?  

“Een goede eigenschap is dat ik ijverig ben. Een slechte eigenschap is dat ik 

snel ben afgeleid.” 

Favoriet eten en drinken?  

“Pasta en icetea.”  
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Wat lees je meteen in de Sociïaloog? 

“Uitgelicht.”  

Favoriete muziek?  

“Popmuziek.” 

Waar ben je trots op? 

“Dat ik me altijd volledig inzet als ik iets wil.” 

Met wie zou je wel eens één dag willen ruilen? 

“Met Beyonce.”  

Waarin zou je graag beter willen zijn?  

“In het maken van planningen.” 

In welke film zou jij de hoofdrol willen 

spelen?  

“In de film Hunger Games.”  

 

Noem drie personen met wie jij wel 

eens zou willen tafelen. 

“Met Beyonce, koning Willem Alexander en Humberto Tan.” 

 Waar heb je een hekel aan? 

“Aan liegen.” 

Meest overschatte persoonlijkheid?  

“Weet ik niet.” 
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Waar kunnen ze jou ‘s nachts voor wakker maken? 

“Voor een bord pasta.” 

Wat is jouw leukste avondje uit tot nu toe? 

“Toen ik met mijn vriend op vakantie naar een club ging.” 

Voor wie of wat heb jij bewondering?  

“Voor mijn moeder.” 

Wat zou je ooit nog willen 

meemaken?  

“Een grote reis maken.” 

Als jij drie dingen of mensen mee 

mocht nemen naar een onbewoond 

eiland, wie of wat zou dat zijn?  

“Mijn vriend, water en voldoende 

eten.” 

Aan welk moment denk jij met schaamte terug?  

“Aan het moment waarop ik onderuit 

ging met de fiets waar een hele groep 

mensen bij was.” 

Wat is voor jou het meest opmerkelijke 

nieuws van de laatste tijd?  

“De praatjes van de politieke partijen.”  

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

“Het stokje gaat naar Jolanda Hulleman. En mijn vraag is: Jolanda, hoe lang 

volleybal je al bij de vereniging?” 
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