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31ste jaargang – nummer 3 – september 2017 

Stilstand is achteruitgang. Binnen onze vereniging blijven we actief betrokken 

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

Iedereen weer terug van vakantie? Of deze zomer gewoon lekker thuis 

gebleven? We mogen in ieder geval niet klagen over het weer. Hopelijk 

hebben we dit najaar nog een paar mooie (sport)dagen. Het sportieve 

seizoen staat weer voor de deur. De eerste trainingen zitten erop. Gaan we 

dit seizoen voor de winst? Het is maar net in welke poule of klasse je bent 

ingedeeld. Elke wedstrijd speel je natuurlijk om te winnen, maar soms kan 

een wedstrijd die je verliest tegen een sterke tegenstander inhoudelijk  

ook van heel veel waarde zijn. Een partij waarvan je achteraf zegt: héérlijk 

gespeeld! Iedereen veel succes gewenst dit najaar. 

  

        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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Een nieuw voetbalseizoen gloort met een versmalde selectie en een 

nieuwe trainer. De indeling voor beker en competitie is zwaar maar 

vooral ver van huis, maar het zij zo. Een uitdaging voor spelers en trainer.  

 

Helaas zit het Nederlandse voetbal bij de heren een beetje in een 

neerwaartse spiraal waar we snel weer uitmoeten. Nog één club die 

Europa in mag is wel erg karig. Gelukkig was er deze zomer de EK voor 

dames waarbij we konden genieten van mooi Nederlands voetbal met 

maximaal resultaat. Dames gefeliciteerd.  

Ook bij Sociï kennen we zo onze problemen bij de voetballende heren. 

Terugloop in leden. Maar vooral: het steeds moeilijker verkrijgen van 

vrijwilligers. Bij dezen dan ook een oproep aan alle mensen die Sociï een 

warm hart toedragen: meld je aan en draag ook een steentje bij aan het 

vele vrijwilligerswerk. We zoeken nog leiders bij de senioren en ook bij de 

jeugd. Maar ook nog bestuursleden volley, Sociïaloog-medewerker, 

mensen voor kantinediensten, scheidsrechters (voetbal) en aanwas voor 

de vuttersploeg.  

Toch wens ik jullie allen een fijn en sportief seizoen en reken ik op 

kampioenen lopende het seizoen. Binnenkort komt de jeugd weer bij u aan 

de deur voor de Grote Club Actie. Met jaarlijks een mooie opbrengst voor 

de jeugdkas. En nog altijd kan er oud ijzer ingeleverd worden aan de 

Walterslagweg 4 of bel even. Er staat een groene container met een 

verwarrende tekst er op (oud papier). Opbrengst is voor de gehele 

vereniging. 

                                                                                                                Gert Hiddink 
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Kwalitatief uitermate teleurstellend 

In een heel ver verleden was ik aanvoerder van 

Sociï 1, het vlaggenschip van onze vereniging. 

Nu hoor ik u denken: ‘Die doler, aanvoerder van 

het eerste elftal? Dan was de nood wel erg 

hoog !’ Dat klopt, maar troost u het was op een 

blauwe maandag en voor een niet al te lange 

periode. Toch komt dat erebaantje me nu goed 

van pas. Vanmorgen lees ik namelijk in de Stentor zaterdageditie van 19 

augustus 2017 over het grote pamflet tegen kunstgras in de eredivisie. 

Getekend door voormalige en huidige aanvoerders van het Nederlands 

elftal. Ik sluit me als ex-aanvoerder graag aan. 

Zeg nu zelf, lang niet slecht om tussen die grote namen te staan. Ruud 

Gullit, Mark van Bommel, Jan Garritsen, Wesley Sneijder, Arjan Robben; 

het had minder gekund. Maar waar het echt om gaat is de strekking van 

het pamflet. Het voetballen op kunstgras is heel anders dan het spelen op 

echt gras. Ballen stuiteren anders, slidings maken kan niet, het zijn maar 

een paar voorbeelden van de verschillen met echt gras. 

 

Gullit 

‘Kunstgras is ongelooflijk schadelijk voor het imago van het Nederlandse 

voetbal. Waar ik ook kom in het buitenland, niemand begrijpt waarom wij 

in de eredivisie erop spelen’,  zegt Ruud Gullit. ‘Balaannames, het 

baltempo, duels om de bal, passing, technisch zijn er enorme verschillen. 

Iedereen die voetbalt, weet dat. Het is niet voor niets dat alle grote  
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toplanden op natuurgras of hybride velden spelen’, vult Mark van Bommel 

aan. En ik ben het met mijn collega ex-aanvoerders eens. Weg met het 

kunstgras in de eredivisie! Alleen zo kunnen we wellicht weer enigszins 

aanhaken bij de Europese top. Persoonlijk zou ik nog wel een stapje verder 

willen gaan. Laten we nergens meer op het vermaledijde kunstgras 

voetballen. Geen brandplekken meer door toch ingezette slidings, ballen 

die wel normaal stuiteren en desnoods via een polletje in de goal belanden 

en zeker ook niet onbelangrijk: de geur van het gras. Want wat ruikt er nu 

lekkerder dan gras? Oké, pas gemaaid gras!  

Grasland 

Nu weet ik natuurlijk ook wel dat het voor veel verenigingen moeilijk is om 

velden met natuurgras goed te onderhouden, zeker als er veel op gespeeld 

wordt. Het geld ontbreekt. Dat is jammer want er is juist in ons land zoveel 

kennis en ervaring in het onderhouden van grasvelden. Over de gehele 

wereld worden Nederlanders ingevlogen om natuurgras- en hybride 

velden aan te leggen en te onderhouden. Ook op lokaal niveau barst het 

van de kennis en kunde. Wekelijks hoor ik in de kleedkamer gesprekken 

over het bewerken van grasland; daar moet toch iets mee gedaan worden! 

Teleurstellend 

Spelers, met een agrarische achtergrond en kennis van gras. Ligt daar 

misschien een nieuwe uitdaging voor de kleine dorpsclubs, waar deze 

deskundigen veelal voetballen? ‘Boeren’, het was al een geuzennaam in de 

voetballerij, maar het krijgt wellicht een nieuwe betekenis als we hun 

slimheid kunnen inzetten om natuurgras op de voetbalvelden te 

onderhouden. Juist ook bij grote stadsverenigingen. Een win-win-win 

situatie. Meer waardering voor de dorpsclub, aansluiting bij de Europese 

top en bespaard blijven van de ellende van het voetballen op kwalitatief 

uitermate teleurstellend kunstgras. 

                                                                                                               Jan Garritsen 
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We zijn weer begonnen! 

Het voetbalseizoen 2017-2018 staat weer in de startblokken en de 

senioren (zowel dames als heren) zijn weer begonnen met trainen. Bij de 

lagere elftallen trainen dit seizoen ook een aantal jeugdleden mee.  

Zoals bekend hebben we in een aantal leeftijdscategorieën niet genoeg 

jeugd om eigen elftallen te vormen; hiervoor is er de samenwerking met 

vv. Vorden. Toch heeft een aantal jeugdleden ervoor gekozen bij de 

senioren in de lagere elftallen te gaan trainen en op zondag te voetballen.  

Nieuwe trainer 
Bij de selectie is een nieuwe trainer gestart - Jasper van Leeuwen. Jasper 

woont in Zelhem en hij heeft altijd zelf gevoetbald, maar werd door 

blessureleed gedwongen hiermee te stoppen. Hierna is zijn carrière als 

trainer begonnen. Jasper is een jonge en ambitieuze trainer en heeft de 

laatste jaren de jeugd van VVG'25 getraind. Hij was er nu aan toe om een 

senioren elftal te gaan trainen en Sociï heeft hem die kans geboden. S.v. 

Sociï heet Jasper van harte welkom en wenst hem veel succes!  

 

Oefenwedstrijd 

Zondag 20 augustus was de eerste oefenwedstrijd waarin onze titanen zich 

konden meten – S.V. Sociï uit tegen NVC Netterden. Het was nog even 

puzzelen op welke positie de spelers zullen starten. Toch had Jasper al wel 

de nodige informatie en indrukken opgedaan tijdens de afgelopen 

trainingen. Op zich leken er niet veel positieveranderingen te zijn. De 

wedstrijd zelf was daarentegen wel onderhevig aan veranderingen. De 

eerste helft kwam Sociï met 3-0 achter, onder andere door de andere  
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manier van spelen in een 4-3-3-systeem onder de nieuwe trainer. De 

tweede helft voetbalde Sociï wat compacter, de twee buitenspelers lieten 

zich wat inzakken en wachtten rustig af, de spits bleef diep. Hierdoor 

ontstond er een heel ander beeld van de wedstrijd. De tegenstander ging 

de lange bal hanteren en vergat te voetballen. Sociï beheerste het spel en 

wist snel de 3-1 te scoren. Sociï kreeg nog een paar grote kansen maar wist 

die niet te verzilveren en dus bleef de eindstand op 3-1 staan. 

 
Oefenwedstrijd Selectie Sociï – VVG’25 op 24 augustus. 

De tweede helft gaf vertrouwen en hiermee kan het team verder bouwen 

in de voorbereiding naar beker en de competitie . 

We hopen jullie allen te zien langs de lijn! 

03-09-2017 Sociï 1 – Loo 1 (beker)   aanvang 14.00 uur 

10-09-2017 Doetinchem 1 – Sociï 1 (beker) aanvang 14.00 uur 

17-09-2017 Sociï 1 – Pax 1 (beker)   aanvang 14.00 uur 

24-09-2017 Sociï 1 – SV Basteom 1 (comp.)  aanvang 14.00 uur 
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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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Stichting 

Sportaccommodatie                                                                                                                                                                                                                                    

Wichmond                                                                                                                                                                

Nieuws vanuit de sporthal 

Het nieuwe seizoen 2017 – 2018 is midden augustus weer gestart met 

volleybaltraining. Na een geslaagd kampioenschap en promotie is het 

weer goed dat er weer volop getraind wordt. Hopelijk zijn er voldoende 

speelsters fit genoeg om er weer een spetterend seizoen van te maken. 

De woensdag is de trainingsdag en op donderdag worden er wedstrijden 

gespeeld. 

Ook handbal van Quintus is weer gestart met trainen. Doordat er te weinig 

trainingsmogelijkheden zijn in Hengelo op de gewenste uren is vanaf dit 

seizoen de gehele dinsdagavond beschikbaar voor het handbal. Het 

handbal is de laatste paar jaar mede door de successen van de 

tophandbalsters in een enorme lift. Kom gerust een keer kijken. 

Korfbal 

SEV korfbal is nog met het buitenseizoen bezig, maar hiervan verwacht ik 

dat de donderdagavonden in combinatie met volleybalwedstrijden de zaal 

in het winterseizoen weer gevuld zal zijn.  

Jubalconcert 

Op 12 november zal Jubal samen met Nieuw Leven Steenderen een 

concert geven in de sporthal. De voorbereidingen zijn in volle gang en de 

organisatie zal te zijner tijd hier nog wel de nodige reclame voor maken. 

Winterzaalvoetbal 

Het winterzaalvoetbal voor de pupillen van de KNVB op de zaterdagen is  
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Het afgelopen jaar 

heeft iedereen 

kunnen profiteren 

van een beter 

verwarmde hal. 

 

dit jaar volop bezet.  Alle zaterdagen van 16 december tot en met 3 

februari is de zaal van 9.00 uur tot 17.00 uur in het teken van de KNVB  

jeugd. De tribune is vaak goed bezet maar er is voldoende ruimte om de 

jeugd aan te moedigen.  

Roll-over 

In 2018 komt Roll-over weer in Wichmond en maakt gebruik van de 

sporthal op 2 juni. Voor kantine gebruik zal nog worden overlegd met 

Sociï. 

Zonnepanelen 

Het afgelopen jaar heeft iedereen kunnen 

profiteren van een beter verwarmde hal. 

Door in de achter ons liggende jaren 

extreem te bezuinigen op energie hebben 

we de hal draaibaar gehouden. Door de 

zonnepanelen voor eigen gebruik en de 

verhuur van de ruimte voor overige 

zonnepanelen hebben wij wat meer 

mogelijkheden gekregen om de hal extra 

te verwarmen en om extra onderhoud en 

schilderwerk te doen. 

Reclameborden 

Ook steken we veel tijd om de hal te voorzien van reclameborden die een 

inkomstenbron vormen. Gelukkig trekt de markt weer overal aan maar kan 

je gebruik maken van de diensten van onze adverteerders, doe het dan. 

Nieuw dit jaar als sponsoring was de actie van de Rabobank met Hart voor 

de Achterhoek. Dank zij een groot aantal stemmen hebben we een aardig 

bedrag ontvangen ruim meer dan een reclamebord. Volgend jaar zal deze 

actie opnieuw plaatsvinden. Wij willen iedereen bedanken voor de 

uitgebrachte stem en willen graag weer op jullie rekenen in 2018. 
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Ook Vorden en Pax 

maken regelmatig 

gebruik van de zaal. 

 

Materieel 

Dit jaar hebben we veel geïnvesteerd in vernieuwd materieel. Voor de 

schoolgym zijn zes nieuwe banken en KBS springbalken en ladder 

aangeschaft. 

Volleybal 

Voor volleybal, de grootste gebruiker van de hal is vanaf nu internet 

beschikbaar en tevens zijn twee nieuwe scheidrechterstoelen model 

NeVoBo vaste hoogte aangeschaft. 

Wintervoetbal 

Het wintervoetbal voor de jeugd en de 

dames moet nog worden opgegeven. 

Maar daar zal net als voorgaande jaren 

volop gebruik van worden gemaakt. De 

senioren zullen de zondagmorgen wel 

weer besteden aan een gezellig uurtje 

zaalvoetbal. Ook Vorden en Pax maken 

regelmatig gebruik van de zaal als het 

buiten niet mogelijk is te voetballen. 

Gezond! 

De sporthal kan alleen maar blijven bestaan door gebruik te maken van de 

hal zodat er inkomsten binnenkomen om de uitgaven te kunnen betalen. 

Tot slot kan ik alleen maar zeggen dat sporten zowel binnen als buiten 

gezond is. Je kan het je eigen dokter zelf vragen of hij zal het aan je vragen 

als je om gezondheidsredenen bij hem op bezoek komt. 

 

Namens het Stichtingsbestuur, 

Bart Leferink 
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Reisverslag Stefan Weenk 

 

Van Nederland naar West Haven 

Op zondag 20 augustus was het dan zover, de reis naar Amerika ging van 

start. De afgelopen dagen volop bezig geweest met het verzamelen van 

de nodige spullen om de eerste weken goed door te komen. Om kwart 

voor 5 ’s ochtends ging de wekker voor zowel mij als mijn ouders. Even 

snel ontbijten en vervolgens naar Schiphol.  

Ik had met de drie klasgenoten 

afgesproken bij de incheck-

balie rond half 7, zodat de 

ouders elkaar konden ont-

moeten en ze ons gezamenlijk 

konden uitzwaaien. Na gedag 

te hebben gezegd gingen wij 

inchecken en begon het 

avontuur daadwerkelijk. Vanaf 

dit moment waren wij op 

onszelf aangewezen en 

moesten wij onszelf zien te 

redden.  

Controle 

Na het inchecken en de bevei-

ligingscontrole hadden wij een 

uur de tijd om even bij te praten. Wij moesten door een extra 

beveiligingscontrole voordat wij naar de terminal mochten, omdat wij naar 

Amerika gingen. Bij de beveiligingscontrole vroegen ze wat mijn plannen  
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waren in Amerika en of ik er iets over kon uitleggen. Het feit dat ik op mijn 

opleiding Security Management mij vooral bezighoudt met beveiliging, 

zorgde voor een leuk gesprek met de beveiliger. Na de extra controle 

begaven wij ons naar de terminal, vanwaar ons vliegtuig zou vertrekken. 

Vanaf half 9 ging de gate open en konden de passagiers het vliegtuig in.   

Vlucht 

Dan de vliegreis van Schiphol naar John F. Kennedy International Airport. 

Het vliegtuig steeg op rond 10 uur Nederlandse tijd. Tijdens de vlucht 

kwamen wij niks te kort. Er werd gezorgd voor de dekens, kussens, 

maaltijden en entertainment (bioscoop-films en spelletjes). Ondanks het 

feit dat ik nooit normaal 

kan zitten in een vliegtuig, 

was het dit keer een klein 

beetje ruimer dan 

normaal. Dit kan komen 

omdat wij normaal altijd 

vliegen met Ryanair en dit 

keer vlogen wij met KLM. 

Om de acht uur durende 

vlucht enigszins te 

verlichten heb ik vooral 

films gekeken en af en toe 

even een praatje gemaakt 

met de anderen. Ondanks 

het entertainment en de 

maaltijden blijft het toch 

een lange vlucht, die erg 

langzaam lijkt te gaan. 

Toen uiteindelijk land in zicht kwam was ik blij dat het over was. Mijn 

benen begonnen al langzaam gevoelig te worden en ik was toe aan een  



  September 2017 

- 18 - 
 

 

beetje beweging. Om 12 uur landden wij op John F. Kennedy International 

Airport. In Nederland was het op dat moment 6 uur ’s avonds, dit komt 

door het tijdsverschil van zes uur. 

Aankomst 

Nadat wij het vliegtuig mochten 

verlaten, moesten wij aansluiten 

in een lange rij voor de 

douanecontrole. De wachttijd 

was ongeveer een uur, zoals te 

zien is op de bijgevoegde foto. 

Het duurde voor ons nog wat 

langer, omdat een van ons eruit 

werd gepikt tijdens de 

douanecontrole en mee moest 

naar een andere ruimte. 

Uiteindelijk bleek dit een 

steekproef te zijn, waarna wij 

onze weg mochten vervolgen. 

Nadat wij onze bagage hadden 

gevonden gingen wij op zoek 

naar de AirTrain die ons naar 

Jamaica Station in New York 

bracht.  

 

Amerika 

Vanaf nu begon het echte avontuur en wij moesten ons zien te redden in 

Amerika. Wij hebben een medewerker op Jamaica Station aangesproken 

om erachter te komen hoe het reizen in Amerika/New York in elkaar zit. Zij 

vertelde ons dat wij een metro kaart moesten halen uit een van de 

automaten, zodat wij van Jamaica Station naar Grand Central Station in het  
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centrum van New York konden komen. Om bij Grand Central Station te 

komen moesten wij eerst naar het metrostation 59 Street & Lexington  

Avenue. Vanaf daar moesten wij lopend naar het metrostation 51 Street & 

Lexington Avenue, omdat er werd gewerkt aan het spoor. Aangekomen op 

51 Street & Lexington Avenue bleek dat ook dit spoor vernieuwd werd. Wij 

hebben een reiziger gevraagd, om erachter te komen welke metro wij 

moesten hebben. Toen bleek dat de metro in New York twee verdiepingen 

heeft en wij naar de 

laagste verdieping moes-

ten (zogenaamd down-

town) om onze reis te 

kunnen vervolgen. Na 

het nodige oponthoud 

waren wij eindelijk 

aangekomen op Grand 

Central Station. Vanaf dit 

station namen wij, nadat 

wij vier kaartjes hadden 

gekocht, de trein richting 

New Haven.  

Wij moesten één halte 

eerder uit stappen, 

omdat onze school en 

ons appartement in 

West Haven ligt. Op het station werden wij, na drie uur reizen, opgehaald 

door de huisbaas van ons appartement en hij bracht ons naar het 

appartement op Campbell Avenue. Dit wordt onze thuisbasis voor de 

aankomende maanden (de onderverdieping op de foto).  

                 Bedankt voor het lezen en tot snel, Stefan Weenk 
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Een omniverenigingsverbreding 

Um as schoaphedde iets op te kunnen schrieven 

sportstief gezien moj wel wat beleaven en dat was 

verlopen zommer bie mien niet het geval aj proat oaver 

Sociï tenminste. Dus der mos wat ezogt worden en um 

noe et hele verhaal oaver de oranje dames te loaten goan 

gung mien as schoaphedde ok weer net iets te wiet.  

Moar ik kan mien niet veur de geest halen da'k een hele 

wedstried voetbal op de tv volgt hebbe. Meestentieds is et miljonairs 

ballen niet um an te zien. Oftewel hoe kuj een merakels mooi spellegie 

finaal noar de verdoemenis helpen deur der vuls te vulle 

pegels/ballen/geld tegen an te smieten.  

Bie de tennis had ik misschien ok nog wat kunnen vinden as ik doar wat 

met had, moar helaas Sinterkloas dat heb ik echt niet, dus ik loat et an de 

tennissers oaver um iets zinnigs te schrieven oaver hun 

heugtedieptepunten.  

 

Wat blif der dan oaver wat iets met Sociï uut te stoan hef? Eigelijk niks, 

moar toch..... ik wazze op de kalveropfokdag bie de camping van Evert en 

Simone of moj Simone en Evert zeggen.  Is't net as bie Vierakker en 

Wichem (of aarsumme) of maak et niet uut wat aj zegt. In elks geval ik 

wazze der bie umdat ter ok een kleinkind metdee en ik het merakels mooi 

vind dat zuks in ere hollen word/nieuw leaven ingebloazen is, alweer 

negen joar geleden. 
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En ie heurt weer es wat wat aj anders mooi niet geheurd had, want der 

komt wat andere luu as bie de tennis/voet-en-volleybal en diere hebt mien 

interesse ok al bunt et geen schoapen. 

Alle kinder die metgedoan hebt waren niet allennig boerenkinder, nee der 

waren ok burgerkinder bie, die hadden een kalf geleend zogezegd en sie 

waren net zo enthousiast met de kalver in de were as de kinder die et kalf 

zo bie huus uut de schure konden sleppen.  

En der waren zelfs cam-

pinggasten die der een extra 

nachtje veur gebleven waren 

um dat spektakel niet te 

missen, zo had iederene der 

alder-barstend schik in um 

velerlei redenen. En noe de 

link met Sociï. Veul van die 

kinder voetbalt en tennist en 

der was der zelfs ene die 

volleybalde. Hoe wet ik dat? 

Umdat ter een buukske was 

woar alle deelnemmende 

kinder een kennismaak-

stukkie gewrocht hadden 

woar't ze ok punten veur 

kregen en doar stun dat in. 

 

En noe had ik gedacht, een nieuwe tak an de loot van de omnivereniging 

Sociï, iets met kalver en peerde, want heupe van die kinder riejen ok nog 

peerd, een omniverenigingsverbreding is vast niet verkeerd zegt:                                               

de schoaphedde. 
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Ook in deze Sociïaloog weer een kleurpagina. Heb je andere leuke ideeën 

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

mailto:info@gosselinktekst.nl
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Pupillen van de maand     

Wedstrijd: Sociï 1 – FC Zutphen zondag 1 

 

Wat is je naam? Lynn Bouwmeister 

Hoe oud ben jij? 8 jaar 

Waar woon je? Vierakker 

 

Wie zijn jouw ouders? Robbie en Inge 

Heb je nog broertjes of zusjes? 1 zus, Isa 

Op welke school zit je? De Garve, groep 5 

Wat vind je het lekkerste eten? Patat met frikandel 

 

Heb je nog andere hobby’s? Tennis 

Wat wil je later worden? Geen flauw idee 

In welk team zit jij? F1 

Wie zijn jouw trainers/leiders?  Roy en Freddy 

 

Op welke positie speel je op het voetbalveld? Spits 

Wat zijn jouw sterkste punten? Goals maken 

Wat vind jij leuk aan voetbal? Samen spelen  

Wat vind jij de beste ploeg ter wereld? De Graafschap 

 

Wie vind jij de beste speler ter wereld? Messi 

Wie vind jij de beste speler van Sociï? Kevin Esselink 

Wat denk je dat de uitslag wordt vandaag? 4-1 
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Wedstrijd: Sociï 1 – CCW’16 

 

Wat is je naam? Emma Keppels 

Hoe oud ben jij? 10 jaar  

Waar woon je? Vierakkersestraatweg, Vierakker 

Wie zijn jouw ouders? Herbert en Annet 

Heb je nog broertjes of zusjes? Ja, Stefan en 

Merel 

Op welke school zit je? De Garve, groep 6 

Wat vind je het lekkerste eten? Patat met frikandel 

 

Heb je nog andere hobby’s? Tennis 

Wat wil je later worden? Weet ik nog niet 

In welk team zit jij? F1 

Wie zijn jouw trainers/leiders? Peter en Ingrid 

 

Op welke positie speel je op het voetbalveld? Middenveld 

Wat zijn jouw sterkste punten? Pasen 

Wat vind jij leuk aan voetbal? Dat je iets met de bal kan doen 

Wat vind jij de beste ploeg ter wereld? De Graafschap 

Wie vind jij de beste speler ter wereld? Messi 

Wie vind jij de beste speler van Sociï? Kevin Esselink 

Wat denk je dat de uitslag wordt vandaag? 2-0 
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Wedstrijd: Sociï 1 – de Hoven 1 

 

Wat is je naam? Mart Dijkman 

Hoe oud ben jij? 8 jaar 

Waar woon je? Hackforterweg, Wichmond 

 

Wie zijn jouw ouders? Robert en Marga 

Heb je nog broertjes of zusjes? 1 zus, Noor 

Op welke school zit je? De Garve, groep 5 

Wat vind je het lekkerste eten? Pizza Hawai 

 

Heb je nog andere hobby’s? Tennis en crossen met de fiets 

Wat wil je later worden? Brandweerman 

In welk team zit jij? F1 

Wie zijn jouw trainers/leiders? Peter en Ingrid  

 

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

Wat zijn jouw sterkste punten? Hard schieten en tackelen/sliding maken 

Wat vind jij leuk aan voetbal? Samen met vrienden voetballen 

Wat vind jij de beste ploeg ter wereld? FC Barcelona 

 

Wie vind jij de beste speler ter wereld? Griezman 

Wie vind jij de beste speler van Sociï? Robbie Bouwmeister en Ernst ter 

Linden 

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

Wat is je naam? Niek Roerdink 

Hoe oud ben jij? 10 jaar 

Waar woon je? Deldensebroekweg, Delden 

 

Wie zijn jouw ouders? Mariska en Tom 

Heb je nog broertjes of zusjes? een broertje en een zusje 

Op welke school zit je? De Garve, groep 6 

Wat vind je het lekkerste eten? Patat curry met een frikandel 

 

Heb je nog andere hobby’s? Basketbal en met zand spelen 

Wat wil je later worden? Loonwerker of profvoetballer 

In welk team zit jij? E1 

Wie zijn jouw trainers/leiders? Freddy en Roy  

 

Op welke positie speel je op het voetbalveld? Verdediging 

Wat zijn jouw sterkste punten? De bal afpakken 

Wat vind jij leuk aan voetbal? Bal wegschoppen en schieten 

Wat vind jij de beste ploeg ter wereld? Ajax 

 

Wie vind jij de beste speler ter wereld? Neymar 

Wie vind jij de beste speler van Sociï? Niek spiegelenberg 

Wat denk je dat de uitslag wordt vandaag? 5-3 
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Nieuws van het bestuur 

 

Op het moment van schrijven, is de feestweek in volle gang, zijn de 

competitiespelers al weer voluit aan het trainen en ook de recreanten 

staan weer in de startblokken. Leuk. We hebben er weer zin in!  

 

Dit seizoen hoeven we geen briefjes meer in te leveren of thuisstanden 

door te geven. We gaan digitaal! Dat betekent vooral voor het tellen bij de 

competitiewedstrijden op donderdagavond een enorme vereenvoudiging. 

Een en ander wordt nog (of is inmiddels al) uitgelegd aan de aanvoerders. 

 

Wifi 

Jos Wolbrink heeft voor ons een internetkabel getrokken naar de 

beheerderskamer van de sporthal. We gaan kijken of we vervolgens met 

een access point daar een beetje stabiele wifi verbinding van kunnen 

maken. Wordt vervolgd!  

 

Speciale ballen 

Zoals jullie weten heeft de familie Bouwmeester ons ballen geschonken. 

Het zijn ballen met een afwijkende kleur, die dus voor iedereen herken-

baar zijn als “de ballen van Gerdien”.  

 

Nieuwe tenues 

We hebben een nieuwe formule voor kledingsponsoring. Dat houdt in dat 

de vereniging de kleding aanschaft en voor het bedrukken zorgt en dat de 

sponsor 3 jaar lang daar een bedrag voor bijdraagt. Daardoor hebben 

uiteindelijk alle leden hetzelfde tenue en de sponsor hoeft niet aan het 

begin van de sponsoringperiode een groter bedrag te investeren vanwege  
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de aanschaf van de shirts. We gaan stapsgewijs over. De bedoeling is om 

komende jaren elk jaar 2 teams in het nieuw te steken. Dit jaar zijn dat 

Dames 2 met als nieuwe sponsor Veehandel Hissink en Mix1. 

Installatiebedrijf Wim Bosman heeft aangegeven de sponsoring van mix1 

te willen voort zetten. Wij heel blij met deze sponsoren! En met de 

anderen natuurlijk ook! 

 

Vele handen maken licht werk 

De vereniging is van de leden en handen van vele leden maken licht werk. 

Daarom vragen wij jullie naast de taken die je als team krijgt op het gebied 

van tellen en fluiten, kantinediensten en koekenactie eens te overwegen 

of je nog iets extra’s kunt doen.  

Bijvoorbeeld: 

- De vaste kantineploeg (ongeveer vijf diensten per seizoen)  

- Ploeg competitiescheidsrechters. Je mag op kosten van Sociï je 

diploma halen en fluit dan een paar wedstrijden per jaar op de 

donderdagavond! 

- Iemand die de Sociï website voor volleyactiviteiten bijhoudt. We 

hebben hier nog geen ervaring mee, maar we denken dat dat 

misschien wekelijks een kwartier kost. 

- De Sociïaloog wordt ook door leden gemaakt. 

- Het bestuur mist nog een voorzitter. 

- De organisatie van het stratenvolleybal wordt ook grotendeels 

door onze leden gedaan. 

 

Sommige ploegen zijn op dit moment compleet, maar laat het vooral 

weten als je geïnteresseerd bent in een van de bovenstaande 

werkzaamheden, dan kunnen we kijken of het past! 

 

Namens het bestuur, 

Marike Wesseling 
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Nog lang geen einde ……. 
De komende periode is er weer genoeg gelegenheid om te tennissen. De 

najaarsompetities zijn net begonnen. En natuurlijk hebben we de club-

kampioenschappen mix van 4 t/m 9 september. Vergeet ook de 

wekelijkse racketavond op dinsdag niet. 

Het bestuur en onze tennisleraar Maarten Vos hebben met elkaar 

geëvalueerd. Om de tennissport aantrekkelijk te houden, zeker voor de 

jeugd, gaan we vanaf heden enkele dingen anders organiseren. Denk 

hierbij aan het aantal personen per les, competitie tennis en World-Tour 

(de competitie voor het succesvolle Tennis Kids). Jullie worden daar t.z.t. 

over op de hoogte gebracht door Henk Olthof of Maarten Vos.  

Help! 

Als bestuur kunnen we het niet alleen. Dus zul je binnenkort benaderd 

worden met de vraag om de club te helpen bij de organisatie van 

activiteiten. Op de volgende pagina kun je daar meer over lezen 

Inbrekers 

Een forse schadepost voor de tennis is te wijten aan inbrekers! Zij hebben 

onze sleeptrekker gestolen en onze opslag ruimte vernield. Dit kost 

allemaal een heleboel frustratie en verenigingsgeld. Het is nu zaak om 

ongewenste gasten niet nogmaals gelegenheid te geven. Tips zijn welkom.  

Ik wil positief afsluiten en hoop op veel reacties op onze hulpvraag.   

                                                                                                                 

                                                                                                                   Jan Willem 



  September 2017 

- 34 - 
 

 

Dringende oproep:  

Vrijwilligers gevraagd! 

Onze club kan alleen bestaan met de inzet van vrijwilligers. Voor tennis is 

het bestuur op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten voor de 

jeugd  en voor een aantal activiteiten door het jaar heen.  

De jeugd traint elke maandagavond onder begeleiding van vrijwilligers. 

Henk Olthof doet het al heel veel jaren met veel plezier. Wie komt hem 

helpen? Het zou mooi zijn als er een poultje van vrijwilligers ontstaat. Bel 

of app Henk Olthof (06-10158697) geheel vrijblijvend voor meer 

informatie. 

Door het jaar heen zijn er verschillende activiteiten bij tennis. Denk aan 

clubkampioenschappen, toernooien, gezellige avonden, klusdagen. Ook 

hiervoor zijn vrijwilligers nodig. Bel of app Jan Willem Krijt (06-30999962) 

geheel vrijblijvend voor meer informatie. 

 

Wat is er te doen dit najaar? 

4-9 september clubkampioenschappen mix  

23-28 oktober kampioenschappen jeugd 

29 oktober - 5 november Wichmond Open 

December (exacte datum volgt): kersttoernooi 
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Voor het aanscherpen van de kwaliteit 

Tennislessen in kleinere groepen 

De vakantie zit er weer op en alles gaat weer beginnen of is alweer 

begonnen. Zo ook het tennissen. Het is de planning dat we wederom een 

cyclus lessen gaan aanbieden voor senioren en junioren.  

De afgelopen cyclussen waren de groepen kinderen groot. Eigenlijk te 

groot. Soms bestond een groep uit tien of twaalf kinderen. Dit was zeker 

heel gezellig. Maar om de kwaliteit van het tennissen daadwerkelijk aan te 

scherpen zullen de groepen kleiner moeten zijn. Hierdoor kan Maarten 

meer aandacht aan elk kind geven. 

Kleinere groepen 
Maarten heeft het aan de 

ouders voorgelegd, en de 

uitkomst was duidelijk. Veel 

ouders gaan voor hun 

kinderen voor kwalitatief 

betere lessen in kleinere 

groepen. Ook het 

tennisbestuur is tot de 

conclusie gekomen dat 

kleinere groepen beter is voor de kwaliteit van de tennislessen.  

Nu besloten is om de groepen kleiner te maken, zal Maarten op sterkte 

gaan indelen. Er zitten voordelen aan (zoals al genoemd meer aandacht 

per individu) maar ook zeker nadelen. Het houdt in dat kinderen misschien 

niet meer bij hun vriendje of vriendinnetje in zitten. Bovendien zullen er 

lestijden zijn. 
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Maandagen: 

- september 18, 25 

oktober 2, 9, 23 

november 6, 13, 20, 27 

december 4 

 

Vrijdagen 

september 22, 29 

oktober 6, 13, 27| 

november 10, 17 

december 1, 8, 15 

 
Data lessen 
Maarten blijft op maandag en vrijdag lesgeven. De lessen zullen (zoals het 

er nu uitziet) gegeven gaan worden op de volgende data: 

 

 

 

 

 

 

Bij de planning is rekening gehouden met de herfstvakantie en het open 

toernooi. Daarnaast staat er nog een bingo gepland op 24 november. Ook 

zijn we afhankelijk van het weer de aankomende periode. Mochten er 

lessen uitvallen dan zullen deze in december/januari en misschien wel 

februari ingehaald worden.   

Opgeven 

Op maandag kan men zich opgeven vanaf 20.00 uur omdat daarvoor de 

tennistraining plaatsvindt voor de jeugd. De lestijden op de vrijdag kunnen 

nog niet ingevuld worden. Dit is afhankelijk van het aantal opgaven van de 

jeugd en de indeling van de groepen. Het kan zijn dat er op de vrijdagen al 

gestart gaat worden met de jeugd om 15:00 uur. 
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Uitslagen Clubkampioenschappen 2017 

Van 19 t/m 23 juni 2017 werden de clubkampioenschappen enkel 

gespeeld. Omdat het animo minder was dan andere jaren, werd er alleen 

gestreden in de poulefase en kwamen de (halve) finales te vervallen. Wel 

waren er dit keer vier klassen waarin gestreden werd om de felbegeerde 

titel (dames en heren, zowel A als B niveau).  

De volgende spelers/speelsters zijn als winnaar uit de bus gekomen: 

Dames A: Suzan Koop (links). 
Dames B: Irene Wolbrink (onder). 
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Clubkampioen Mix: kom aanmoedigen! 

Van 4 t/m 9 september worden de clubkampioen Mix 

gespeeld. Iedereen is van harte welkom om een keer te 

komen kijken en aan te moedigen! 

 

 

 

 

 

 

 

Heren  A: Robbie Bouwmeister. 

 

 

 

           

        Heren  B: Nout Nijenhuis. 

Taart 

De winnaars werden beloond met een heerlijke taart van Bakkerij 

Besselink, uitgereikt door Annemieke Mulderije. Wij willen Bakkerij 

Besselink hartelijk bedanken voor hun gulle bijdrage. De 

clubkampioenschappen werden gezellig afgesloten met een borrel op 

vrijdagavond.  

Deelnemers en toeschouwers: bedankt! 
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Kantinedienst 
 
Voor de toernooiweek zal er nog een 
oproep gedaan worden aan een ieder 
voor het helpen met de kantinedienst. 
 

Categorieën 3 t/m 8 dubbel en gemengd dubbel 

Voor het eerst: Wichmond Open 

De tennisbal is eindelijk door de 
kerk, S.V. Sociï afdeling tennis 
organiseert voor het eerst in haar 
bestaan een open tennistoernooi: 
‘De Wichmond Open’. 
 
Vanaf zondag 29 oktober t/m 
zondag 5 november kunnen 
tennisleden de strijd met elkaar 
aangaan in de categorieën 3 t/m 8 heren dubbel, dames dubbel en 
gemengd dubbel. 
 
Opgeven 
Opgave kunnen vanaf heden via www.toernooi.nl gedaan worden. 
De organisatie hoopt op een vol speelschema waar de sportiviteit en 
gezelligheid hand in hand gaan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Namens de toernooicommissie, 
 
Caroliene ter Linden 
Annemieke Mulderije 
Robbie Bouwmeister   
Arend Jan Groot Jebbink 

http://www.toernooi.nl/
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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. 

 

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. 

  

 

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

Woonplaats: Vorden 

Beroep: Medewerker zakelijk bij SNS bank 

Verliefd/verloofd/getrouwd/single? 
Getrouwd met Jolanda, 
zie vorige Sociïaloog  
  
Hobby’s: Voetbal zowel actief als passief. 
 

Antwoord op de vraag van Jolanda Hulleman: Kom je volgend seizoen 

weer aan het voetballen? “Ik ga het weer een keer proberen.” 

Hoe ben jij betrokken geraakt bij Sociï?  

Henri Eggink heel erg en Marcel Vruggink een beetje hadden al een paar 

keer gevraagd wanneer ik bij Sociï kwam. Toen Hugo van Ditshuizen het 

ingevulde overschrijvingsformulier kwam brengen, kon ik niet meer 

weigeren. 

Een goede en een slechte eigenschap? 

Dat moeten anderen maar bepalen. 

Favoriet eten en drinken? 

Chinees eten...                 … en een biertje. 
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Wat lees je meteen in de Sociïaloog?  

Ik begin gewoon vooraan.  

Favoriete muziek? Top 40 muziek. 

 

Waar ben je trots op? Op mijn kinderen 

Met wie zou je wel eens één dag willen 

ruilen? Messi. 

Waarin zou je graag beter willen zijn? 

Iets minder direct zijn. 

In welke film zou jij de hoofdrol willen 

spelen? Een James Bond film. 

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

Jeroen van Koningsbrugge, Ruben Nicolai en Tijl Beckand. 

Waar heb je een hekel aan?  

Liegen en oneerlijkheid. 

Meest overschatte persoonlijkheid?  

Trump!! 

Waar kunnen ze jou ‘s nachts voor wakker 

maken? 

Liever nergens voor. 

Wat is jouw leukste avondje uit tot nu toe?  

Met vrienden en het gezin lekker BBQ-en, maar dan wel ‘s middags 

beginnen. 
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Waar heb jij bewondering voor? 

Voor mensen die in de zorg werken. 

Wat zou je ooit nog willen 

meemaken?  

Rondreis door de Verenigde 

Staten. 

Als jij drie dingen of mensen mee 

mocht nemen naar een 

onbewoond eiland, wie of wat 

zou dat zijn?  

Mijn gezin, zwemspullen en wat te eten en te drinken. 

 

Aan welk moment denk jij met schaamte terug?  

Daar is te weinig ruimte voor om op te schrijven. 

 

Wat is voor jou het meest 

opmerkelijke nieuws van de laatste 

tijd?  

Dat het zo lang moet duren voor we 

weer een regering hebben.  

 

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

Nout Nijenhuis, hoe lang blijf je nog zo actief voor Sociï nu je zo ver weg 

bent gaan wonen?  

En Nout, geef de housewarming maar gewoon in de kantine hoor. 
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           (adres) 


