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Voor de tennissers, voetballers en volleyballers is er weer een nieuw 

seizoen aangebroken.  Een seizoen waarin we ons beste beentje voor 

kunnen zetten op de velden.  Primeur voor de tennissers is dat zij dit nu 

ook gedurende de wintermaanden op de nieuwe kunstgrasbanen kunnen 

doen. Niemand hoeft meer uit te wijken naar andere verenigingen of 

overdekte banen om een partijtje te tennissen. En er is meer heugelijk 

nieuws vanuit  de tennisvereniging te melden: het 100ste (!) lid heeft zich 

recentelijk aangemeld. Een geweldig aantal voor een relatief kleine 

woongemeenschap als Wichmond-Vierakker. We wensen het 100ste lid 

(waarover je binnenkort meer in de plaatselijke media kunt lezen) én 

uiteraard  alle andere  Sociï-leden een prettig en sportief seizoen toe. 

        De redactie

    

De Sociïaloog is 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 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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“Ik doe derhalve 

een dringende 

oproep:  

wie meldt zich aan 

voor de functies van 

secretaris en 

voorzitter 

jeugdvoetbal?” 

 

 

Beste lezers, 

Vanaf deze plaats heb ik al meer dan eens het belang van vrijwilligers voor 

onze vereniging benadrukt. Zonder hen zou er helemaal geen sv Sociï 

mogelijk zijn. Nu wil het geval dat de afdeling voetbal al een tijdje zonder 

voorzitter en jeugdsecretaris zit. Als 

algeheel voorzitter neem ik deze functies 

zolang waar.  

De dagelijkse praktijk laat echter zien dat 

ik handen en voeten te kort om alle 

afspraken na te komen. Ik doe derhalve 

een dringende oproep: wie meldt zich 

aan voor de functies van secretaris en 

voorzitter jeugdvoetbal? 

En nu we het toch over vrijwilligers 

hebben: op 29 oktober a.s. is vanaf 20.00 

uur in de kantine weer de jaarlijkse 

vrijwilligersavond. Graag wil ik bij dezen alle sponsoren en vrijwilligers van 

harte uitnodigen voor deze avond. De sponsoren krijgen overigens ook nog 

een persoonlijke uitnodiging. 

 

 Gert Hiddink 
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D’n Olde Kriet 
 

D’n Olde Kriet is op dit moment al twee jaar één van onze trouwe 

stersponsoren en onder andere terug te vinden op de wedstrijdkleding 

van het vierde elftal. Reden genoeg om deze trouwe sponsor, waar wij 

zeer trots op zijn, onder uw aandacht te brengen. 

Stel jullie zelf even voor. 
Wij zijn Martijn en Sil van D’n Olde Kriet (DOK) en we zijn 31 en 29 jaar 

oud. We hebben sinds maart een zoon die Mikael heet. Zoals inmiddels 

wel bekend is, komen we uit Rotterdam en zijn wij nu bijna vier jaar de 

eigenaar van DOK.  
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Wat zien jullie als belangrijkste bezigheid van het 
bedrijf? 
Het leveren van een gezellige en huiselijke plek aan 

iedereen. Dat is eigenlijk heel gek. We verkopen 

eten en drinken om geld te verdienen maar dat kan 

je overal. Het gaat er dus om dat onze gasten méér 

dan eten en drinken alleen kunnen krijgen. 

Hoe ziet de organisatie van jullie bedrijf eruit? 
Wij - Martijn en Sil - zijn de eigenaar. Verder zijn er negen dames in dienst. 

Gelukkig luistert geen van allen naar Martijn. 

Vertel eens wat over de geschiedenis van het bedrijf. 
In 1935 vond de eerste steenlegging plaats van Cafe D’n Olde Kriet. De 

oude heer Krijt is de eerste eigenaar geweest. Sindsdien zijn er nog vijf 

andere eigenaren geweest. Sinds november 2012 zijn wij de eigenaar. In 

die tijd zijn er flink wat dingen veranderd. We hebben het cafetaria, het 

terras en het zaaltje opgeknapt. 

Wat maakt jullie bedrijf bijzonder? 
Dat zijn de gasten die er komen. En de instelling van het personeel. Je 

hoeft niet gek te zijn om hier te werken maar, het helpt wel.  

Wat zijn de toekomstplannen en verwachtingen van het bedrijf? 
De verwachtingen zijn moeilijk te schetsen. Het belangrijkste is dat 

iedereen bij DOK plezier blijft maken. We hebben nog een heel wat op 

knappen in het pand. We zullen hier stap voor stap mee aan de slag gaan. 

In de afgelopen twee jaar hebben we een aantal leuke evenementen 

gedraaid zoals de Spartamet-race, Stugge veer cross en de feestweek. Dit 

soort activiteiten willen we op een regelmatige basis blijven doen.  

Hoe is jullie bedrijf bij Sociï betrokken geraakt en waaruit bestaat jullie 
betrokkenheid bij Sociï op dit moment? 
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We hoorden dat Sociï bezig was met de verbouwing van de kantine en dat 

dit volledig door vrijwilligers gedaan werd. We wilden hier graag een 

bijdrage aan leveren. Op een zaterdag zijn we rond de lunch langs gegaan 

met broodjes kroket en frikadel. Sindsdien werken we regelmatig met 

Sociï. Zoals met Zomer in Gelderland vorig jaar en de bandjes-avonden 

waar de entree ten bate van Sociï komt. Verder zijn we sponsor van heren 

recreanten volleybal, Sociï 4 voetbal en bordsponsor bij tennis. 

Sponsoren jullie ook nog andere sporten/verenigingen? 
Jazeker! We dragen elk jaar bij aan verschillende verenigingen op andere 

manieren. Bijvoorbeeld aan de RTV, toneelvereniging, seniorensoos, Jong 

Gelre en VV Vorden. 

Beoefenen jullie zelf een sport? 
Op dit moment niet meer. Sil is van het recreatief zwemmen. Martijn heeft 

jaren lang Pencak Silat getraind. Dit is een Indonesisch zelfverdedi-

gingskunst.  

Wat voor actie zouden jullie leuk vinden vanuit Sociï voor de sponsoren? 
Als we uitgenodigd worden voor de algemene activiteiten dan vind ik dat 

meer dan genoeg.  

Wat (aanbieding, actie, nieuws of vacature) zouden jullie bij onze leden 
onder de aandacht willen brengen? 
We hebben regelmatig activiteiten dus houd onze facebook in de gaten 

voor de agenda. www.facebook.com/Dn-Olde-Kriet 

Persoonlijk contact is belangrijk. Met wie kunnen leden contact 
opnemen als ze vragen hebben? 
Martijn of Sil, telefoon 0575-441600, e- mail: martijn.tromp@gmail.com. 

Wat willen jullie Sociï meegeven? 
Kijk naar de toekomst! En onderhoud de samenwerkingsrelaties zowel 

sportief, zakelijk als intern. Jullie zijn goed bezig! 
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Plannen 

De zomer is alweer bijna voorbij. 

Hoewel, het ècht mooie weer lijkt nu 

pas te beginnen. Tropische dagen en 

het is al eind augustus. ‘De mussen 

vallen van het dak’, zeiden we 

vroeger, maar of dat nog steeds zo is 

weet ik niet. Ik zie bijna geen mussen 

meer. Laat staan dat ik ze van het 

dak zie vallen. Maar goed, daarover 

een andere keer wellicht meer.. 

In ieder geval zijn de afgelopen 

weken wel een aantal plannen gevallen. Niet van het dak maar in duigen. 

Olympische sporters die met grootse plannen naar de Spelen in Rio 

afreisden, maar daar niet bereikten wat ze hadden gehoopt. Geen goud, 

geen medaille, geen finale of zelfs geen tweede ronde. Dat levert 

teleurstelling op, emoties en harde woorden. Waar plannen niet lukken, 

komen ook plannen uit. Soms zijn het nog niet eens plannen, maar dromen 

die uitkomen. Dat levert euforie op, emoties en lovende woorden. Beide 

kanten horen bij de sport en maken sport zo mooi. Al die sporters trainen 

jarenlang keihard om op de Olympische Spelen te mogen acteren, maar 

wie er wint valt niet te plannen. Dat blijft zo. 

De mensen in de technische staf van NOC*NSF plannen wel. Natuurlijk 

moet er georganiseerd en gepland worden. Accommodaties, vervoer, 

begeleiding, maar medailles? ‘Het waren er 20 in London, dat willen we 
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beter’ sprak de chef de mission zich in juli van dit jaar uit over de 

doelstelling voor de Olympische Spelen in Rio. Topsport als bedrijf. Het 

levert blijkbaar managerstaal op, zoals in een evaluerend interview bij de 

NOS, na de Spelen, met de diezelfde chef: ‘Feit is dat het zwem-

programma, één van de best gefinancierde programma’s, niet heeft 

geleverd……….. nu hebben we die vaststelling gedaan, vervolgens is het 

zaak om te kijken waar dat door komt en dat met de zwembond heel goed 

te gaan analyseren.’ Alsof investeren van meer geld automatisch betere 

sportprestaties oplevert. Hoe zit het dan met trainingsarbeid, instelling, 

talent, vorm van de dag, een lekke band, een goede concurrent, een 

blessure, een ziek paard, nat wegdek, geluk…. ? Als het zo makkelijk en 

alleen een kwestie van geld is, hoef ik ’s nachts nooit meer om half 4 mijn 

bed uit om de, op voorhand al gekroonde, koningin van de Spelen te zien 

verliezen, vallen, smijten met schoenen en nukkig te horen antwoorden op 

scherpe vragen van de interviewer. Dan zou sport absoluut niet leuk meer 

zijn. Geen onverwachte dingen, geen spanning meer. Een sporter wint dan, 

omdat er genoeg geld is geïnvesteerd, of doet niet mee. Alles van tevoren 

gepland. Saai ! Eén voordeel heeft het wel, de omstreden losersvlucht 

hoeft niet meer ingepland te worden. 

Binnenkort begint de voetbalcompetitie weer. Ik ben benieuwd wat de 

plannen voor ons elftal zijn. De leiding van ons team staat bekend om haar 

ambitieuze doelstellingen. Voor mij persoonlijk geldt dat ik als doelman 

altijd voor de nul ging en ga, waar ik dat als spits juist niet deed. Mijn 

ervaring is dat ik vaak het omgekeerde bereikte: als spits de nul en als 

doelman juist niet. Het mooie van sport of had ik toch meer moeten 

investeren? En dan niet in de derde helft, maar in die twee helften 

daarvoor. 

Jan Garritsen  
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D’n Olde Kriet  ·  Eetcafe  ·  Cafetaria 
Dorpsstraat 25 · 7234 SM · Wichmond · 0575-441600 
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“Jeugdkamp was weer super!” 
Dit jaar hadden we weer een spetterend jeugdkamp. Na enkele jaren bij 

Sociï gekampeerd te hebben, hebben wij het nu wat verderop gezocht 

richting de Duitse grens. De jeugd werd op vrijdag rond 17.30 uur 

verwacht in Aalten bij het scoutinggebouw. Nadat alle slaapplekken 

waren ingevuld en de luchtbedden waren volgepompt, begonnen we met 

het eerste gezamenlijke diner: soep met broodjes knakworst.  

Het vrijdagavond programma had het thema Olympische spelen waarbij de 

jeugd, in groepjes verdeeld, een land moesten vertegenwoordigen. Bij het 

presenteren hoorde uiteraard een volkslied en daarnaast kregen we 

allerlei weetjes en feitjes te horen van de desbetreffende landen. Nadat de 

landen waren vertegenwoordigd moesten zij punten halen voor hun land 

middels spelletjes. Het land dat de meeste punten had kreeg hiervoor een 

medaille.  



September 2016 

 

- 14 - 
 

 



September 2016 

 

- 15 - 
 

Kapot 

We hadden geen rekening gehouden met de avondvierdaagse  en dachten 

dat de jeugd wel helemaal kapot zou zijn na zo’n week. Het tegendeel 

werd bewezen. Vol energie kregen zij het voor elkaar om gewoon even 

een nachtje door te trekken. De zaterdagochtend was snel bereikt en werd 

begonnen met een gezellig ontbijt. 

Het zaterdagprogramma bestond uit een bezoek aan het Hof van 

Eckbergen in Eibergen. Rond een uur of 10 kwam de bus voorrijden en zijn 

wij met z’n allen vertrokken.  

 

Bij aankomst kwamen de mini’s ons ook vergezellen. Met een binnen- en 

een buitenspeelplaats was dit een groot succes. Met de activiteiten 

bowlen en lasergamen heeft de jeugd zich ook aardig vermaakt. Rond 

16.00 uur zijn wij met de bus weer richting Aalten vertrokken waar ons een 

barbecue stond te wachten. De grillmasters Jeroen Fransen en Tim Groot-

Roessink hebben ervoor gezorgd dat iedereen een paar stukken vlees 

kreeg voorgeschoteld.  
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Bingo!  

Het zaterdagavondprogramma bestond uit een bingo met als hoofdprijs 

een ware Drone. De bingo bestond uit vier rondes met mooie prijzen. Naar 

mate de bingo vorderde steeg hierbij ook de spanning, want we kwamen 

steeds dichter bij de hoofdprijs. De gelukkige winnaar van de drone was 

Philip van der Stam. Nadat de bingo was afgelopen, hebben we het 

kampvuur aangestoken en gemoedelijke bij elkaar gezeten. Er werd nog 

wat gevoetbald en gekloot met elkaar en zo was de zaterdag weer 

afgelopen. Tenminste dat dachten we, de D-jeugd dacht daar echter 

anders over. Uiteindelijke hebben zij zich gelukkig toch overgegeven aan 

hun slaap (volgens mij waren wij vroeger geen haar beter). 

Zondagochtend werd er nog een kussengevecht gehouden. Na het ontbijt 

vertrokken we rond 12.00 uur weer naar Wichmond.  

Het was een super weekend en hiervoor willen wij de jeugd en vrijwilligers 

hartelijke voor bedanken. Top!  

 

 

Vriendelijke groet, AKCIE    
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Harry Derksen vanuit Duitsland: 

“Het gaat hier allemaal wat minder gehaast” 

Oud-Sociï-lid Harry 

Derksen vertrok 

bijna acht jaar 

geleden samen met 

Bernadette naar 

Oostenrijk om daar 

een nieuw leven op 

te bouwen. “We 

hebben zes jaar een 

camping en B&B in 

Hirschegg gehad. 

Inmiddels wonen 

we anderhalf jaar in 

Braunlage in het Harzgebergte in Duitsland. Wat ons hier het meest 

bevalt? De ruimte en de gemoedelijkheid. Het gaat hier allemaal wat 

minder gehaast, minder gestrest.” 

Het pittoreske dorpje Hirschegg in Oostenrijk sprak hen destijds erg aan. 

Harry: “Het is heel klein en knus en men leefde er als in de jaren 70. Het 

leek ons prachtig om daar een eigen bedrijfje te beginnen. We hebben 

daar veel geleerd en kijken met plezier op die periode terug.” In Oostenrijk 

hadden ze  naar eigen zeggen hun draai gevonden, maar door het eindigen 

van het contract moesten ze op zoek naar iets anders. “Uiteindelijk zijn we 

in het Duitse Braunlage terecht gekomen. Een camping vlak bij de 

Wurmberg. Het hoogste skigebied van Noord-Duitsland. Het is een plek die 

het beste bij onze wensen past en waar we ons steeds meer thuis gaan 

voelen.” 
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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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“Of we ons doel hebben bereikt? We werken er hard aan om er een leuke 

camping van te maken. Wat dat betreft gaat het elke dag een beetje 

beter.” De ruimte en de gemoedelijkheid in het dorp bevalt hen erg goed. 

Missen doet hij Wichmond/Vierakker niet echt. “Nee, niet speciaal 

Vierakker/Wichmond. Ik ben er ook al sinds 1982 weg. Wel mis ik de 

Achterhoek soms. En wat Sociï betreft, denk nog wel eens terug aan de 

goeie oude tijd.” Sporten doet Harry niet in Duitsland. Daar is simpelweg 

geen tijd voor.  Hij komt één á tweemaal per jaar een paar dagen in 

Nederland.  Denkt hij er aan ooit weer eens definitief terug te komen? 

Harry: “De tijd zal het leren, maar voorlopig willen we graag in Braunlage 

blijven.” 

Meer weten over de camping van Harry en Bernadette? Kijk dan op 

camping-braunlage.de/nl-NL/ 
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De ballenbane 

Noa een echte olde wievenzommer is't weer tied 

veur sporten al is de tennis de ganse sommer in de 

were ewes geleuf ik. De nieje ballenbane is nog niet 

te vulle bepruuft, moar et oale wief (de zommer) wol 

ok niet arg metwarken en dan blieft ze liever bie de 

keet hangen as op ut sportpark rondbanjeren. Al 

bunt ter ok wel van die doje harten die zich nargens 

wat van antrekt en deurgoan. 

Die pakken dan de fietse, ik zie ze wel riejen op het 

geelektrificeerde peerd woar as iej hard veur de buje 

uut kunt goan at te der an kump. Op de ballenbane 

bun iej zo gecentreerd bezig um al die ballen uut 

mekare te hollen dat aj die buje net niet op tied an 

ziet kommen en dus veur dat alle ballen uut de bak bunt en iej op de fietse 

de sluze al zo lös stoat daj net zo goed deur kunt goan en oew spullegien of 

kunt maken en dan nat hen huus kunt riejen en ut natte goed in de 

wasmachine douwen. Dat dut dus geen mense beholdens de voetballers 

van ut ???????. Die goan der zo van uut dat de sponsor wel zal snappen 

dat at ze een moal met et deur de sponsor schoongewassen goed  an't 

speulen goat he ok begrip dat het natte gerei gewoon in de bestuurskamer 

steet. Nou die sponsor hef ut niet gesnapt, dat een wekke later toevallig 

ontdekt wier dat ter een tasse vuul en bienoa beschimmelt gerei in de 

bestuurskamer stun. En ik begriep ut ok niet zegt …...... 

 

De schoaphedde 
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Baan voor iedereen toegankelijk 

Vutters leggen jeu-de-boules-baan aan 

Naast de sporthal was altijd een onbestemd perceeltje waar het onkruid 

welig tierde. Niemand wist er een goede bestemming voor. Totdat de 

vuttersgroep een idee kregen. “Waarom leggen we er geen jeu-de-

boules-baan aan?” En sinds kort is het Sociï-sportcomplex een heuse jeu-

de-boules-baan rijker.  

De vuttersploeg, die ook het onderhoud rond de sportvelden verzorgt, 

legde de baan eigenhandig aan. En als de fitte vutters iets onder handen 

nemen, doen ze dat grondig. Allereerst ging er een subsidieaanvraag naar 
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Groeps-app 

Er  is ook een groeps-app 

geopend.  Beheerder 

Tonny Nijenhuis: “Als je zin 

hebt om te jeu de boulen, 

kun je daar een oproepje 

op plaatsen en vragen wie 

er op dat moment ook zin 

heeft in een partijtje.” 

Belangstelling? Stuur dan 

een appje naar Tonny: 06 

27 31 94 02 

 

het Oranje Fonds (Nederland Doet). En er werd contact gezocht met 

Dorpsbelang. Dat had ooit een gemeentelijke subsidie gekregen voor de 

aanleg van een jeu-de- boules-baan. Van een daadwerkelijke aanleg was 

het echter nooit gekomen. Of de vutters dat slapende potje geld niet 

mochten hebben? Dorpsbelang juichte het initiatief toe en stond het geld 

graag af. Niets stond de vutters meer in de weg.  

Graafmachine 

Op het internet werd gezocht naar de maten en eisen waar de baan aan 

moest voldoen. Er werd een graafmachine gehuurd om de baan een halve 

meter uit te graven. Vutter Tonny Nijenhuis: “Daar werd eerst een laag 

zand van 75 centimeter ingebracht, daarna 10 centimeter Dolemiet split 

en als deklaag kwam daar een speciaal soort fijn grit overheen.”  

Voor iedereen 
Het terrein rond de baan onderging een 

ware metamorfose. De brandnetels en 

ander ongewenst groen maakten plaats 

voor een grasmat en de jeu-de-boules-

baan werd omzoomd met strak 

straatwerk. De vutters kijken tevreden 

terug op hun werkzaamheden. Bennie 

Tijssen: “Het is een mooie aanvulling 

voor ons sportcomplex. Dat is nu 

uitermate geschikt voor bijvoorbeeld 

familie- en bedrijfsuitjes. Men kan 

voetballen, tennissen en nu dus ook jeu 

de boulen. Wij hebben de baan 

weliswaar aangelegd, maar hij is voor 

iedereen toegankelijk. We denken er 

wel over om een kleine bijdrage te 

vragen.”  
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Ook in deze Sociïaloog weer een kleurpagina voor de kleintjes. Je kunt 

trouwens nog steeds een geinige selfie opsturen. Heb je andere leuke 

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

mailto:info@gosselinktekst.nl
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Beachvolleyballen in Steenderen 
 
Sinds een aantal jaren is Sociï-volleybal vertegenwoordigd in Steenderen 

bij het jaarlijkse beachvolleybaltoernooi aldaar. Sociï was dit jaar op 10 

juni jl. aanwezig met een mixteam en twee damesteams. Het toernooi 

biedt kwaliteit en gezelligheid ineen en is daarom ook altijd goed bezet.  

Het toernooi kent een ochtend- en een middagprogramma. In de ochtend 

zijn de kwalificaties voor de poule-indeling van de middag. Na een 

heerlijke warming-up in de brandende ochtendzon ging het toernooi om 

09.00 uur van start. Ieder spelend team moet ook een aantal keren een 

scheidsrechter en teller regelen, waardoor het toernooi zonder problemen 

en op een eerlijke en gezellige manier verloopt. Wat dat betreft zullen we 

volgend jaar zeker weer van de partij zijn en hopen dan voor de bovenste 

plaatsen mee te doen. 
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Trots en toch wel een beetje jammer  

Het is vandaag zondag 4 september. Morgen beginnen de clubkam-

pioenschappen voor de dubbels en mix. De weersverwachting ziet er 

goed uit voor een mooie week tennis.  

De verschillende najaarscompetities staan op het punt van beginnen. Ook 

dit jaar was de opgave weer goed. Als je interesse hebt om in de toekomst 

mee te doen, meld je dan aan bij één van de bestuursleden. De opgave 

voor de tennislessen lopen ook als een speer. Wij (het bestuur en Maarten 

Vos) hebben een goede evaluatie met elkaar gehad en willen op de 

ingeslagen weg zo doorgaan. Iedereen was zeer enthousiast over het 

afgelopen seizoen.  

Trots zijn we als tennisbestuur dat we ons 100ste lid konden inschrijven 

afgelopen week. En er melden zich nog steeds nieuwe leden aan. De groei 

zit er nu goed in. Binnenkort hoort u daar via de media meer over. 

Gisteren hadden we een onderhoudsdag bij de tennisbanen (denk aan 

tuinonderhoud, container opruimen en veranda inrichten) zodat het 

tennispark er weer netjes bij ligt voor o.a. de clubkampioenschappen en 

najaarscompetitie. Er hadden zich wel drie leden gemeld! Beste mensen, 

we zijn een kleine vereniging en we zullen het echt met elkaar moeten 

doen. Dat maak ons sterk en krachtig. Ook al kun je maar een paar uurtjes, 

vele handen maken licht werk. En het is nog gezellig ook. Wij willen toch 

allemaal dat we trots kunnen zijn (en blijven) op onze accommodatie!  

Allemaal veel plezier toegewenst de komende tennisperiode.  

Hartelijke tennisgroet, Jan Willem 
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Tennistrainer Maarten Vos:  

“Ik voel me hier echt thuis” 

Hij geeft nog maar een half jaartje tennisles bij Sociï. Maar in die relatief 

korte periode is Maarten Vos al aangenaam verrast. “Het is een 

ontzettend leuke en gezellige club, met enthousiaste mensen. Ik voel me 

hier nu al echt thuis”, aldus de inwoner van Zutphen. Verbaasd was hij 

ook al eens. Dat was de keer dat hij er achter kwam dat bij onze club een 

afhangbord een onbekend fenomeen is. “Het is toch prachtig dat zoiets 

nog kan. Of neem de lessen die Henk Olthof en Nel Nijenhuis aan 

kinderen geven om ze enthousiast voor tennis te maken. Dat is toch 

uniek.”  

Maarten geeft wekelijks 7 à 

9 uur les bij Sociï. Op 

maandag- en vrijdag-

avonden leert hij zowel 

jongeren als senioren de 

kneepjes van het tennis-

spel. “Drie jaar geleden ben 

ik met lesgeven begonnen. 

Puur als hobby naast mijn 

gewone werk. Wat het 

leuke is? Dat je mensen iets 

mee kunt geven en hen 

beter kunt maken. En het is 

echt zó mooi wanneer je ze 

ook daadwerkelijk beter 

ziet worden.“ 

Maarten tijdens de Sociï-clinic begin april dit jaar. 
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Wil je ook tennisles? 

Dit najaar is Maarten weer van start gegaan met een serie van 10 lessen 

voor senioren. De opzet daarvan hetzelfde als in het voorjaar. De lessen 

worden gegeven op maandag en vrijdag. Je kon je daarvoor tot 31 

augustus jl. opgeven. De groepen zitten inmiddels zo goed als vol. Er is 

echter altijd gelegenheid tot het inplannen van een nieuwe groep dan 

wel privéles. In goed overleg is alles mogelijk en er kan gekeken worden 

of een ander op elkaar kan worden afgestemd. De kosten zijn afhankelijk 

van groepsgrootte, hoeveel lessen er afgenomen worden en of het om 

privéles gaat. Meer informatie? Mail dan naar: 

maartenvos40@hotmail.com of kristygotink@hotmail.com 

 

Slaapfeestje 

Hoewel hij nu in Zutphen woont, speelt Maarten competitie bij VTP 

Vorden. “Daar heb ik namelijk vanaf mijn 12e jaar gewoond.” Als speler en 

als leraar is hij in de loop der tijd al bij heel wat tennisverenigingen op 

bezoek geweest. Het is hem daarbij opgevallen dat het vooral de kleinere 

clubs zijn, zoals Sociï, waar ze de dingen prima geregeld hebben. Dat wil 

niet zeggen dat bij ons alles perfect is. Er zou best wel wat vaker iets 

georganiseerd mogen worden, met name voor de jeugd. “Andere 

verenigingen zijn daar actiever in. Sociï-jongeren zouden bijvoorbeeld mee 

kunnen doen met een World-toer. Maar je kunt ook denken aan 

slaapfeestjes: overdag tennissen, ’s avonds blacklight tennissen en ’s nacht 

slapen in de kantine. Prachtig toch! En de volgende dag organiseer je een 

clinic voor de ouders. Dan heb je ze allemaal op de baan. Of je nodigt een 

Nederlandse top-100 speler uit. Wie wil daar nu niet tegen spelen? 

Carnavaltennis, boerenkool-tennis. Ach, er is zoveel mogelijk wat dat 

betreft. Het mooie is dat je op die manier investeert in de jeugd, met als 

bijeffect dat je als club aan de weg timmert en zo nieuwe leden 

binnenhaalt. Wat wil je als vereniging nog meer?” 

mailto:maartenvos40@hotmail.com
mailto:kristygotink@hotmail.com
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Clubkampioenschapen enkel 2016 

Van 6 t/m 11 juni jl. vonden de clubkampioen-

schappen enkel plaats. Het was weer een groot 

succes met veel deelnemers, mooi weer en veel 

gezelligheid. 

De finale op zaterdag werd afgesloten met een 

lekker Oosters buffet van D’n Olde Kriet. We 

willen graag alle  sponsoren bedanken voor de 

mooie prijzen: Bakkerij Besselink, D’n Olde Kriet, 

Chocolaterie Magdalena en Den4Akker.  

 Een overzicht van de winnaars per onderdeel: 

 Heren A: 

1. Robert Kornegoor 

2. Stefan Roording 

3. Robbie Bouwmeister 

4. Gert Jan Lomen 

  

Heren B: 

1. Jeroen Fransen 

2. Gerrit Loman 

3. Tonny Loman  

4. Henk Hissink 

  

Dames: 

1. Suzan Koop 

2. Carolien Ter Linden 

3. Marga Leerke 

4. Annemieke Mulderije 
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 Tennistweeling Roos en Lotte Radema: 

“Als je boos bent, kun je lekker hard slaan” 

Ze zitten al vijf jaar op tennis, Roos en Lotte Radema uit Wichmond. Nu 

ze 12 zijn, kunnen ze meedoen met de competitie van 12-17 jarigen. 

Omdat Sociï niet genoeg animo heeft voor een competitieteam spelen ze 

mee in een team uit Hengelo. “Een heel leuk team van zes speelsters”, 

vinden de meiden.  

 

Zelf zijn ze de jongsten. Dit voorjaar hebben ze niet heel erg goed 

gepresteerd en ze zijn als een na laatste geëindigd. “Wij zijn best wel goed, 

maar er zijn beteren. Soms moesten we tegen meiden van 17.  Die zijn zo 

sterk, daar kun je niet tegenop. Die spelen je zo van de baan.”  

Roos (links) en Lotte hebben nu vrijdags tennisles in Vorden. 
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Competitie spelen is vooral leuk! 

Heb je na het lezen van het verhaal van Lotte en Roos ook zin in 

competitie spelen? Daarbij gaat het niet alleen om presteren, maar is het 

vooral ook heel erg leuk. Meld je aan bij jeugdtrainer Henk Olthof als je 

een seizoen competitie wilt spelen. Probeer het maar eens! 

 

Voetbal 

Naast tennis zitten ze ook op voetbal. “Ik vind het allebei even leuk”, zegt 

Roos.  “Tennis is leuk, want als je boos bent kun je lekker hard slaan. En 

met voetbal is het leuk dat je een heel team hebt. Maar als ik écht zou 

moeten kiezen? Dan kies ik denk ik toch voetbal.” Lotte  stemt ermee in. 

Ook zij zou ook voor voetbal kiezen. Vanwege voetbaltraining op maandag 

en donderdag kunnen ze niet meer meedoen met het jeugdtennis van 

Sociï op maandagavond. Dat is wel jammer, vinden ze. Ze hebben nu op 

vrijdag tennisles in Vorden. Samen spelen ze vaak op de nieuwe banen van 

Sociï. “Ja, het zijn mooie banen, maar je moet niet vallen, want die 

zandkorrels doen heel erg pijn. Laatst had een meisje een hele plek op 

haar been, waar ze een litteken  aan over heeft gehouden.” 

Sociï-competieteam 

In het najaar zullen Roos en Lotte weer meedoen met de 

najaarscompetitie. Weer met hetzelfde team uit Hengelo. Ze spelen altijd 

op zondag. Dat komt goed uit, want hun voetbalwedstrijd is altijd op 

zaterdag. Hoewel het tennisteam uit Hengelo hen erg goed bevalt, zouden 

ze het toch leuker vinden als er bij Sociï een competitieteam  kon worden 

gevormd.  Dan kunnen ze namelijk ook samen trainen. Nu doen Roos en 

Lotte niet mee met de training in Hengelo. Ze zien hun team alleen op 

zondag tijdens de wedstrijd. “Ja, dat zou heel leuk zijn, een competitie-

team bij Sociï”, beaamt de tweeling volmondig.  
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Tennisnieuws 
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Tennisnieuws 

Bakkerij Besselink schenkt terrasmeubilair 

Ons luxueuze terras is sinds kort nog fraaier geworden. Bakkerij Besselink 

heeft ons namelijk terrasmeubilair geschonken. De tafels en stoelen op het 

terras komen in de plaats van het houten meubilair. Een welgemeend 

woord van dank aan bakkerij Besselink! 

Zet alvast in je agenda: stratentennistoernooi! 
 
Op 1, 2 en 3 november a.s. wordt weer het stratentennistoernooi 

georganiseerd. De 'stratenvoorzitters' in Wichmond-Vierakker worden 

hierover binnenkort benaderd. Zij kunnen dan hun buurt in om de 

belangstelling te polsen en bij voldoende belangstelling de teams op te 

geven. Ook Sociï-leden buiten Wichmond-Vierakker mogen een team 

samenstellen. Voorwaarde is dat elk team van vier (twee vrouwen en twee 

mannen) bestaat uit maximaal twee leden. Wil je nu al een team opgeven? 

Dat kan bij Kristy Gotink of Robbie Bouwmeister. 

 
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 

 

Tennisbanen 

• De wekelijkse tosavond  is op dinsdagavond vanaf 20.00 uur. 

  

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


September 2016 

 

- 39 - 
 

    
Naam: Dinand Brinkman.  

 

Woonplaats:  Warnsveld. 

  

Beroep:  

Verkoopmedewerker Welkoop 

Vorden. 

Verliefd/verloofd/getrouwd/single?   

Getrouwd. 

Hobby’s? 

Volleyballen en klussen. 

Antwoord op de vraag van Richard 

Hulshof:  

“Wat vind jij het leukste aan 

training geven?”  

Het leukste vind ik het om de 

sportieve volleyballers van de 

gezelligste volleybalvereniging van 

Nederland wat techniek en conditie 

bij te brengen. 

Hoe ben jij betrokken geraakt bij Sociï?  

Via Richard. Voor het toenmalig herenteam hadden ze nog een speler 

nodig. Na die tijd ben ik nooit meer weg gegaan bij deze gezellige sociale 

vereniging. 
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Een goede en een slechte eigenschap?  

Een goede eigenschap: ervoor blijven gaan. Een slechte eigenschap is dat 

ik soms een beetje ongeduldig ben. 

Favoriet eten en drinken?  

  
Karbonade van Jennie en een ijskoude Jägermeister. 

Wat lees je meteen in de Sociïaloog? 

Uitgelicht vind ik erg leuk om te lezen.  

Favoriete muziek?  

Muziek uit de jaren 70 en 80, zoals 

Fleetwood Mac met het nummer ‘Go 

your own way’. 

Waar ben je trots op?  

Het doorzettingsvermogen van mijn 

gezin. 

Met wie zou je wel eens één dag willen ruilen?  

Zou het niet weten. 

 

Waarin zou je graag beter willen zijn?  

Iets meer geduld hebben en dingen accepteren. 

 

In welke film zou jij de hoofdrol willen spelen?  

James Bond.  
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Noem een paar personen met wie jij wel eens zou willen tafelen.  

Barack Obama en 

Yvonne Jaspers. 

 

 

 

 

 

Waar heb je een hekel aan?  

Aan racisme. 

Meest overschatte persoonlijkheid?  

Geert Wilders. 

Waar kunnen ze jou ‘s nachts voor 

wakker maken?  

Doe maar niet. Ik heb mijn nachtrust al 

hard nodig. 

Wat is jouw leukste avondje uit tot nu 

toe?  

Een Concert van U2. 

 

Waar heb jij bewondering voor? 

Voor mensen die in de zorg werken.  
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Wat zou je ooit nog eens mee willen maken?  

Dat ik opa word. 

 

 

 

 

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

eiland, wie of wat zou dat zijn?  

Mijn gezin,een boot om terug te 

varen en wat te drinken. 

Aan welk moment denk jij met 

schaamte terug?  

Ik zou het niet weten. 

 

Wat is voor jou het meest opmerkelijke nieuws van de laatste tijd?  

De IS-aanslagen. 

Het stokje gaat naar  … en wat 

zou jij deze persoon willen 

vragen? 

Andre Derksen, waarom loop 

je zo vaak op klompen?  
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