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Beste lezer, 

We sluiten het jaar 2015 af met een extra dikke uitgave van de Sociïaloog. 
Vol verslagen, interviews en andere interessante informatie over Sociï. Een 
uitgave om eens rustig door te bladeren tijdens de vrije feestdagen. 
 
December is een periode waar gezelligheid centraal staat. Maar het is 
natuurlijk ook de tijd van de goede voornemens. Ach, we kennen ze 
allemaal wel. Gezonder (en minder) eten, meer sporten en stoppen met 
roken. Zit je verlegen om een goed voornemen? Dan weten wij er als 
redactie nog wel een paar voor u. Schrijf eens dat leuke wedstrijdverslag 
voor de Sociïaloog. Of stuur die leuke foto op met een kort begeleidend 
tekstje voor de rubriek ‘Sociï-foto’.  
 
Misschien heb je wel zin om regelmatig iets voor de Sociïaloog te doen. 
Dat komt dan heel goed uit. We zijn namelijk nog steeds op zoek naar een 
redactielid voor de afdeling voetbal. Vind jij het leuk om kopij over het 
Sociï-voetval te coördineren? Om zelf af en toe een stukje te schrijven? En 
lijkt het je leuk om circa viermaal per jaar een redactievergadering bij te 
wonen? Dan ben je van harte welkome. Stuur een e-mail naar 
info@gosselinktekst.nl. Misschien wil je eerst wat meer informatie. 
Schroom dan niet en bel gerust even naar redactielid Philip Vaartjes, 
telefoon 0575-441651 of Tanja Kits, telefoon 06-24249721. 

We wensen je prettige feestdagen en een sportief en ook in alle andere 

opzichten heel goed 2016!                  

        De redactie

                      

 

mailto:info@gosselinktekst.nl
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De nieuwjaarsborrel 

is op zondag 10 

januari 2016. Rond 

14.00 uur zal het 

bestuur enkele 

mededelingen doen 

en u ook op de 

hoogte stellen van 

een belangrijke 

gebeurtenis. 

 

Het winterse weer slaat weer toe en de eerste afgelastingen dienen zich 

al aan. De resultaten tot nu toe zijn erg wisselend. Het eerste startte wel 

goed maar zakt momenteel terug. Sociï2 speelt goed mee mede door de 

toevoeging van enkele ervarener spelers die ook de sfeer bepalen binnen 

het team.  

De spelers van het derde en vierde moeten erg wennen aan de nieuwe 

spelersindeling, maar als bestuur denken we dat dit wel de beste oplossing 

is om alle spelers het beste tot hun recht 

te laten komen. Ook onze dames weten 

hoe het is om te winnen en verliezen, 

toch zal ook hier het gevoel leven dat 

winnen nooit verveelt en zeker niet als de 

uitslag hoog uitvalt. Veel plezier allen ook 

na de winterstop. 

De nieuwjaarsborrel is op zondag 10 

januari 2016 (zie ook elders in deze 

Sociïaloog). Namens het bestuur nodig ik 

jullie allen uit. Rond 14.00 uur zal het 

bestuur enkele mededelingen doen en u 

ook op de hoogte stellen van een 

belangrijke gebeurtenis. Kom dus zeker 

even langs als u niet deelneemt aan de activiteiten voordien. Samen het 

nieuwe jaar ingaan en elkaar de beste wensen geven is ook belangrijk voor 

het clubgevoel en ook om het laatste nieuws uit het dorp te horen.  
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De samenwerking 

binnen de jeugd met 

Vorden loopt 

uitstekend. 

Inmiddels is er ook 

een werkgroep in 

het leven geroepen 

deze samenwerking 

richting de toekomst 

verder uit te werken. 

De Sociï-site, die door Daan Loman inmiddels is opgezet, ziet er zeer gelikt 

uit. Belangrijk is nu dat we kopij aanleveren om ook nieuws op de site te 

houden. Denk er ook aan dat de site gebruikt word om informatie in te 

winnen over de vereniging. Bijvoorbeeld wie je moet bellen als je lid wil 

worden. Of welke leider is verantwoordelijk voor de E-jeugd en wie zitten 

er in het bestuur? We moeten samen de tekst aanleveren om de site te 

laten slagen. 

De samenwerking binnen de jeugd met Vorden loopt uitstekend. Inmiddels 

is er ook een werkgroep in het leven geroepen deze samenwerking richting 

de toekomst verder uit te werken. Hierbij is 

ook de SV Ratti aangesloten. Samenwerking 

kan verder gaan dan alleen het voetbal, 

gedacht kan ook worden aan inkoop 

artikelen, veldonderhoud of gezamenlijke 

activiteiten. U hoort hier in de toekomst 

meer over. 

Namens dorpsbelang is ook Sociï gevraagd 

om mee te helpen de zonnepanelen op de 

sporthal en school te leggen. Door dit in 

eigen beheer uit te voeren kunnen de 

kosten gedrukt worden en krijgt de 

vereniging een vergoeding. Als bestuur 

willen we deze vergoeding gebruiken om 

ook in zonnepanelen te investeren. Inmiddels zijn de werkzaamheden 

opgestart en is het de bedoeling om voor 1 april hier mee klaar te zijn.  

 

Namens het bestuur, Gert Hiddink 
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Timmerfabriek Besseling 

Timmerfabriek Besseling 

gevestigd aan de Koekoek-

straat 5 in Vierakker is al 

jarenlang een trouwe 

sponsor binnen SV Sociï. 

Sinds kort hebben Gaston 

Besseling en Jacqueline 

Besseling- Weulen Kranen-

barg het stokje over-

genomen van vader Jan 

waardoor ze nu de trotse 

nieuwe eigenaren zijn van 

de timmerfabriek. Tijd dus om eens een kijkje achter de schermen te 

nemen. 

Stel jezelf even voor? 
Gaston Besseling en Jacqueline Besseling-Weulen Kranenbarg. We zijn 13 
jaar samen en in september 2014 getrouwd. We wonen in Vorden. Gaston 
is 36 jaar en Jacqueline is 31 jaar. Begin dit jaar hebben we de 
timmerfabriek van Gastons ouders overgenomen.  
 
Wat zien jullie als belangrijkste bezigheid van het bedrijf? 
Het produceren en plaatsen van houten kozijnen, ramen deuren en 
trappen is onze hoofdactiviteit. Daarnaast maken we alles wat van hout is, 
zoals betimmeringen, dakkapellen, lijstwerk, meubelen en kasten. We 
hebben twee medewerkers voor op de bouw. Naast het plaatsen van 
kozijnen en trappen, voeren zij allerlei timmerwerkzaamheden uit. Hierbij 
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moet je denken aan het plaatsen van veranda’s, een zolder aftimmeren, 
uitstukwerk. Kortom, alles waar je een timmerman voor nodig hebt. 
 
Hoe ziet de organisatie van jullie bedrijf er uit? 
Gaston en Jacqueline leiden het bedrijf. Gaston doet de werkvoorbereiding 
en is verantwoordelijk voor hoe het reilt en zeilt in de werkplaats en 
timmert zelf mee. Jacqueline houdt zich bezig met de administratie en 
calculatie. Samen doen we de planning. Jan helpt waar nodig. Zoals het 
nakijken van begrotingen en nacalculatie. In totaal zijn we met 12 
personen. In de machinale werkplaats worden alle materialen machinaal 
geproduceerd. Vervolgens gaan de materialen naar de voormontage. Hier 
worden de producten gereed gemaakt om naar de spuiterij te brengen. 
Vervolgens halen we de producten af bij de spuiterij. Daarna worden de 
producten afgemonteerd. 
 

Vertel eens wat over de geschiedenis 
van het bedrijf. 
Jan Besseling is circa 35 jaar geleden 
gestart met het bedrijf. Eerst alleen, 
maar al gauw komt Jans broer Arnold 
bij hem werken in de werkplaats. 
Samen maken ze veel kozijnen en 
trappen. Langzaamaan wordt het 
bedrijf steeds groter. De klantenkring, 
het machinepark en het aantal 

personeelsleden groeien. Zodra de mogelijkheid zich voordoet, breidt Jan 
de timmerfabriek uit door een stuk bij de huidige werkplaats aan te 
bouwen. Hierdoor verschuiven zijn werkzaamheden steeds meer naar 
ondernemen van de timmerfabriek. Arnold wordt chef werkplaats. In 
verband met de grote vraag treden in 2002 drie extra personeelsleden in 
dienst. Eén van de drie is Jans oudste zoon, Gaston. De zaken gaan goed. In 
2008 begint de recessie. De economische ontwikkeling heeft uiteraard 
invloed op het bedrijf. Helaas krijgt men te maken met een aantal 
faillissementen van klanten. In 2009 komt Jacqueline bij de timmerfabriek 
werken. 
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Zij houdt zich bezig met kantoorwerk. Samen met Gaston automatiseren 
ze het bedrijf. Dit geeft Jan de ruimte om zich minder bezig te houden met 
calculeren. Een goed moment, want in deze tijd moet hij veel moeite doen 
om werk binnen te halen voor het bedrijf. In 2013 dreigt een ontslagronde. 
Ook is het dit jaar dat Arnold plotseling overlijd. In de herfst van 2013 
begint het werk weer binnen te komen. Gelukkig kunnen de 
ontslagovereenkomsten verscheurd worden. Vanaf deze periode gaat het 
sinds het begin van de recessie weer bergopwaarts. 
 
Wat maakt jullie bedrijf bijzonder? 
We denken graag mee met de klant. Aannemersbedrijven en zzp’ers 
maken graag gebruik van onze kennis en kunde, doordat wij 
gespecialiseerd zijn in wat wij doen.  
 
Wat zijn de toekomstplannen en verwachtingen van het bedrijf? 

We zien steeds meer dat het machinale 
timmerwerken door bedrijven wordt 
uitbesteed. Dit is voor ons een kans om 
onderscheidend te blijven. We vinden het dan 
ook belangrijk om vakkennis in huis te houden. 
Daarom willen we ons meer ontwikkelen als 
leerbedrijf voor jonge mensen die in de 
timmerindustrie willen gaan werken. Ook 
willen we graag het machinepark actueel 
houden en verder automatiseren. In de 
toekomst willen we tevens graag de gebouwen 
uitbreiden. Maar aangezien we het bedrijf pas 

dit jaar hebben overgenomen is dit voorlopig toekomstmuziek. 
 
Hoe is het bedrijf bij Sociï betrokken geraakt en waaruit bestaat jullie 
betrokkenheid bij Sociï op dit moment? 
Gastons vader en ooms voetbalden vroeger bij Sociï. Gaston en zijn broers 
Joël en Dubaern hebben van jongs af aan gevoetbald bij Sociï. Gaston zit in 
het vrijdagavondteam. In verband met terugkerende knieproblemen is hij 
op dit moment niet aan het voetballen.  
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Op dit moment is alleen Gastons jongste broer Dubaern actief in het 1e 
elftal. 
 
Sponsor je ook nog andere sporten/ verenigingen?  
Af en toe. 
 
Beoefen je zelf een sport? 
Gaston voetbalt in de 35 plus competitie. In verband met knieproblemen 
op dit moment niet actief. Jacqueline doet aan hardlopen. 
 
Wat voor actie zou u leuk vinden vanuit Sociï voor de sponsoren? 
Wij vinden het belangrijk dat Sociï een vereniging blijft waarmee je als 
bedrijf zijnde geassocieerd wilt worden. Sponsoring doen we niet uit eigen 
belang, maar ter ondersteuning. Als bedrijf hebben we niet de behoefte 
aan bepaalde acties. Het is natuurlijk wel leuk als Sociï bepaalde acties 
organiseert voor de samenleving. Sociï sponsoren worden dan gelijk in een 
positief daglicht gesteld. Hier heb je voor het bedrijf dan nog het meeste 
aan. En niet te vergeten zo hoog mogelijk eindigen in de competitie. 
 
Wat (aanbieding, actie, nieuws of vacature) zou u bij onze leden onder de 
aandacht willen brengen? 
Naast dat onze klantenkring bestaat uit aannemersbedrijven en 
klussenbedrijven, werken wij ook voor particulieren. 
 
Persoonlijk contact is belangrijk. Met wie kunnen leden contact 
opnemen als ze vragen hebben 
Gaston Besseling / E: gaston@timmerfabriekbesseling.nl 
T:  06-13461127 
 
Wat willen jullie Sociï meegeven? 
Veel succes gewenst met de sportactiviteiten. Zorg dat het gemoedelijke 
karakter van de vereniging en de hoge betrokkenheid van de lokale 
samenleving behouden blijft. Ga in de toekomst samenwerken met andere 
kleine verenigingen in de buurt, maar probeer waar mogelijk zelfstandig te 
blijven. 

mailto:gaston@timmerfabriekbesseling.nl
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De kracht van het woord       

                      

We leven in een tijd van grote onrust. 

Extreme organisaties gebruiken afschuwe-

lijke middelen om verdeeldheid en onrust 

te zaaien. Terroristische aanslagen in Parijs 

en dreigingen in Hannover hielden ons de 

afgelopen week in de ban en dit weekend, 

als ik deze woorden schrijf, is in Brussel het 

dreigingsniveau opgeschaald naar het 

hoogste niveau. De angst regeert en ik houd mijn hart vast voor wat er nog 

komen gaat. Toch wil ik mijn leven niet laten overheersen door de angst en 

probeer ik gewoon door te gaan met positief in het leven te staan. 

Toegeven aan de gevoelens van onrust en angst zou een overwinning 

betekenen voor de zaaiers ervan.  

De onrust en verdeeldheid ontstaan door de vreselijke aanslagen van de 

afgelopen tijd. Toch zijn het niet alleen daden die tot onrust en 

verdeeldheid leiden. Ook woorden kunnen een grote invloed hebben. Zo 

spreekt een bekende politicus over een ‘asieltsunami’ en is volgens hem 

bijna iedere terrorist een moslim. Als je daar geen verdeeldheid mee zaait, 

waar dan wel mee? Vervolgens riep onze premier dat we in oorlog zijn met 

de ISIS en ik moet bekennen dat ik daar niet echt rustig van werd. Probeer 

dan nog maar eens gewoon door te gaan met je leven. Om toch een 

poging te wagen, zoek ik mijn afleiding in de sport en ziet u mij op 

zondagmorgen in korte broek op het voetbalveld ronddartelen. 
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 “Voetbal is oorlog” zei de door de FIFA tot beste trainer van de 20e eeuw 

bestempelde Rinus Michels. Woorden die mijn onschuldig gewaande 

gedartel al weer in een heel ander perspectief plaatsen. En hoewel Rinus 

Michiels de tekst nooit letterlijk zo zou hebben uitgesproken (‘Topvoetbal 

is net zoiets als oorlog’, schijnen de juiste woorden te zijn), brengt het me 

wel weer aan het twijfelen. Het zaait verdeeldheid en onrust in mijn hoofd 

en als ik eerlijk ben zie ik de strekking van de woorden ook regelmatig in 

daden omgezet op de velden terug. Tot zover mijn onschuldig tijdverdrijf. 

 De vraag is of we ons ook zelf schuldig maken aan woorden waarvan de 

uitwerking verder gaat dan we, 

bewust of onbewust, met het 

uitspreken ervan bedoelen. Als 

ik voor mijzelf spreek moet ik 

tot mijn schande bekennen dat 

ik er wel eens wat ‘uitflap’ 

waarvan ik direct spijt heb. 

Mijn excuus is, zo maak ik 

mezelf wijs, mijn dolende geest. 

Die heeft al voor meer verwarring gezorgd. Is het niet bij anderen, dan 

toch zeker bij mijzelf. Maar als ook anderen, evenwichtige 

persoonlijkheden, die op hetzelfde voetbalveld waar ik me op de 

zondagmorgen bevind, ronddartelen, zich te buiten gaan aan 

onrustzaaiende uitspraken, dan ga ik me zorgen maken. 

 “DROPLUL!” galmde het enige weken geleden over de velden van een 

naburige vereniging waar we een wedstrijd speelden en de adem stokte in 

mijn keel. Ik kan het me verbeeld hebben, maar het leek alsof alle 22 

spelers, de spelers van de elftallen op de andere velden, de toeschouwers 

en de gehele bevolking van het verderop gelegen dorp even de adem 

inhielden. Wat gebeurde hier, wie uitte zich op een dusdanig uitgesproken 

wijze en wat was zijn bedoeling ? Verbijstering en verbazing alom. Degene 

die het eerst weer bij zijn positieven kwam en aan wiens adres de 
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Verward en 

enigszins van 

slag vervolgde 

ik de wedstrijd. 

opmerking blijkbaar gericht was, was de scheidsrechter. Hij begreep 

kennelijk ook wat de bedoeling was achter het zo ferm uitgesproken 

woord. Hij stuurde de afzender resoluut voor 10 minuten uit het veld. Een 

afkoelingsperiode. Wat de dader, nota bene mijn teamgenoot, die ik ken 

als een rustige, evenwichtige, zorgzame man, vader en echtgenoot, 

bezielde is mij nog steeds een raadsel. Was ‘t  het gegeven dat de wed-

strijd gespeeld werd in zijn woonplaats en hij zich extra wilde bewijzen? In 

het verleden schoot hij in dit soort wedstrijden steevast een bal 

onhoudbaar in de kruising. Om maar even aan te 

geven dat zijn dorpsgenoten, bij het werven van 

leden voor de plaatselijke trots, wel heel erg 

hadden zitten slapen door deze inwoner niet te 

selecteren. Waarom dan nu die verbale 

uitbarsting ? Het is mij nog steeds onduidelijk. en 

ik was niet de enige, is mijn stellige indruk, die 

lang nodig had om de mentale klap te verwerken. 

Ik zal niet zeggen dat de gebeurtenis de oorzaak is van ons falen, maar we 

verloren de wedstrijd. 

De kracht van het woord. Ik ben ervan overtuigd dat er meer kracht schuilt 

in woorden dan we  zelf soms kunnen bevroeden. Ze kunnen zorgen voor 

verdeeldheid, angst, onrust en twijfel. Maar ze kunnen juist ook het 

tegenovergestelde veroorzaken. Eensgezindheid, moed, rust en 

vertrouwen. Denk na voor je spreekt of je nu minister president, 

fractievoorzitter in de Tweede Kamer, voetbaltrainer of eenvoudig 

clubvoetballer bent.  

Jan Garritsen 
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Lankhorsterstraat 31, 7255 LC  Hengelo 

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

E: info@bremerstraatwerk.nl 

EHBO-koffertje 

De kantine heeft ook een EHBO 

koffertje. Dat hangt in de keuken, 

in de kast, waar de lege kratjes 

staan. In de lade van het aanrecht 

liggen ook pleisters voor kleine 

wondjes. Die pleisters zijn 

overigens niet bedoeld om voetbalschoenen mee te repareren 

Het EHBO-koffertje is onlangs opnieuw aangevuld en gecontroleerd door 

Achterkamp uit Baak. Dat bedrijf sponsort Sociï hier dus mee, waarvoor 

dank! Mocht er iets op zijn in het EHBO-koffertje, meld dat dan even aan 

mij. 

Groet, Wilma 

mailto:info@bremerstraatwerk.nl
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Het 7 tegen 7 team van Sociï. Op de foto ontbreken 

Bart Schoenaker, Henk-Jan Rietman, Gaston Besseling 

en Bert Klein Kranenbarg. 

 

Team 7 tegen 7 blikt terug op eerste halfjaar 

Als jullie dit lezen, zit de eerste halfjaarscompetitie van Sociï 35+1 (7 

tegen 7) er alweer op en kan de balans worden opgemaakt van dit 

compleet nieuwe elftal. 

Voor het seizoen 2015-2016 had Sociï één team ingeschreven voor het 7x7 

35+ voetbal. De opzet van dit speelsysteem is dat in een poule van vier of 

vijf verenigingen iedereen bij toerbeurt gastheer is. En dat op een 

speelavond tegen elk team een wedstrijd wordt gespeeld van 20 minuten. 

Dit eerste halfjaar waren we bij AZC 35+2, Be Quick 35+2, FC Zutphen 35+4 

en SV Basteom 35+1 ingedeeld. 

AZC had de eer om 

het debuut van het 

Sociï 35+1 te mogen 

organiseren. Het was 

tevens AZC die als 

eerste tegenstander 

aantrad en genade-

loos werd verslagen! 

De eerste winst was 

een  feit! Organisato-

rische problemen 

voor de kampioensrit 

door Wichmond werden al besproken in de 10 minuten pauze tot de 

volgende wedstrijd. Dat dit allemaal iets te voorbarig was bleek de rest van 

de avond, helaas volgden drie nederlagen.  

Conditie 

Eind september mocht Sociï deze ‘jonge honden’ avond organiseren. 

Vrijwel alle spelers van het team waren aanwezig om de wei in te gaan en 
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te laten zien dat ze ‘het’ nog hadden, aangezien conditie en lichamelijke 

gesteldheid hier natuurlijk ook begint te tellen. Het grote aantal spelers 

was hier een duidelijk voordeel: twee gewonnen, een gelijk en een 

verloren en de derde helft met overmacht gewonnen. De derde 

speelronde was bij de FC Zutphen. Als echte profs waren we, als enigste 

team, ruim op tijd aanwezig om een serieuze warming up te doen. 

Voetbaltechnisch kwam dit zeker in het spelbeeld terug echter deze keer 

niet in de uitslagen: viermaal verlies. Naast het voetbal waren we net zo 

druk met teambuilding en dat ging prima in de kantine van de FC.  

Blessures 

Begin november waren we te gast bij Be Quick. Met een gastspeler van het 

derde vlogen we uit de startblokken en werd gewonnen van de 

gastvereniging met 2-1. Aanvankelijk met vier wissels leek er dus geen 

vuiltje aan de lucht. Dit werd echter rap minder; twee hamstringblessures, 

één andere afspraak en één enkelblessure bracht het aantal op zeven. 

Hevig strijdend gingen we ten onder; één winst en drie verlies. In de 

nabespreking was iedereen het met elkaar eens, uitvallers braken ons op, 

anders…. Laatste speelronde was/is 27 november bij Basteon. Op het 

moment van schrijven, moet dit nog plaatsvinden en kan het dus hier nog 

niet beschreven worden. Dat deze avond maar zo voor verassingen op het 

veld kan zorgen, zou mij niets verbazen. Het teambuildingsproces loopt 

namelijk als een speer. De halfjaarlijkse feestavond staat al in de steigers. 

Na een voorzichtige start, ligt er nu dus een gedegen basis voor deze bij 

Sociï nieuwe voetbalvorm. De lat zal komend half jaar weer ietsje hoger 

gelegd worden, maar onder de technische supervisie van ‘de drie W’s’ 

moet dit geen probleem zijn.  Een absolute aanrader voor een ieder die 

toch een keer of vijf per half jaar een serieus potje wil voetballen. 

Sportieve groet,  Erwin Hiddink 
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Pupillen van de week     

Wedstrijd: Sociï 1 - Wolfersveen 1  

 

Wat is je naam? “Chiem ter Linden.”   

Hoe oud ben jij? “Ik ben 10 jaar.” 

Waar woon je? “Aan de Hackforterweg in 

Wichmond.” 

Wie zijn jouw ouders? “Carolien en Ernst.” 

Heb je nog broertjes of zusjes? “Twee zusjes, 

Kikian en Yoena en één  broertje, Sal.” 

Op welke school zit je? “De Garve in groep 7.” 

Wat vind je het lekkerste eten? “Pizza 

margarita.” 

Heb je nog andere hobby’s? “Lego spelen en buiten zijn met vrienden.” 

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

In welk team zit je? “In E1” 

Wie zijn jouw trainers/leiders? “Remco, Harrit en Ernst.” 

Op welke positie speel je op het voetbalveld? “Mid-mid, het liefst voorin.” 

Wat zijn jouw sterkste punten? “Ik ben snel en geef goeie assists.” 

Wat vind jij leuk aan voetbal? “Het winnen en dat het een teamsport is.” 

Wat vind jij de beste ploeg ter wereld? “Barcelona.” 

Wie vind jij de beste speler ter wereld? “Robben.” 

Wie vind jij de beste speler van Sociï? “Kevin.” 

Wat denk je dat de uitslag wordt vandaag? “Ik denk 2-0.” 

De uitslag van deze wedstrijd is geworden:  5-5 
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Wedstrijd: Sociï 1 - SHE 1  

 

Wat is je naam? “Maurick Wester” 

Hoe oud ben jij? “Ik ben 10 jaar.” 

Waar woon je? “In Wichmond aan de Baron van 

de Heijdenlaan.” 

Wie zijn jouw ouders? “Harrit en Mandy.” 

Heb je nog broertjes of zusjes? “Eén broer, Friso.” 

Op welke school zit je? “De Garve, groep 7.” 

Wat vind je het lekkerste eten? “Frietje oorlog.” 

Heb je nog andere hobby’s? “Tennis.” 

Wat wil je later worden? “Profvoetballer.” 

In welk team zit jij? “E1.” 

Wie zijn jouw trainers/leiders? “Remco, Harrit en Ernst.” 

Op welke positie speel je op het voetbalveld? “Spits.” 

Wat zijn jouw sterkste punten? “Snelheid, dribbelen en trucjes doen.” 

Wat vind jij leuk aan voetbal? “Scoren, dat het een teamspel is en dat je 

altijd in beweging bent.” 

Wat vind jij de beste ploeg ter wereld? “Barcelona.” 

Wie vind jij de beste speler ter wereld? “Robben.” 

Wie vind jij de beste speler van Sociï? “Kevin.” 

Wat denk je dat de uitslag wordt vandaag? “Ik denk 2-1.” 

De uitslag van deze wedstrijd is geworden: 1-1 
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Wedstrijd: Sociï 1 - Westendorp 1  

 

Wat is je naam? “Sietse Wolbrink.”  

Hoe oud ben jij? “Ik ben 8 jaar.” 

Waar woon je? “In Wichmond.” 

Wie zijn jouw ouders? “Irene en Gerben.” 

Heb je nog broertjes of zusjes? “Eén zusje, Tessel. 

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

Wat vind je het lekkerste eten? “Patat met 

appelmoes.” 

Heb je nog andere hobby’s? “Trekkerrijden en opa helpen.” 

Wat wil je later worden? “Loonwerker.” 

In welk team zit jij? “F1.” 

Wie zijn jouw trainers/leiders? “Roy, Freddy en Mathijs.” 

Op welke positie speel je op het voetbalveld? “Verdediger.” 

Wat zijn jouw sterkste punten? “De bal afpakken.” 

Wat vind jij leuk aan voetbal? “Dat je met samen elkaar aan sport doet.” 

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

Wie vind jij de beste speler ter wereld? “Van Persie.” 

Wie vind jij de beste speler van Sociï? “Roy Weetink.”  

Wat denk je dat de uitslag wordt vandaag? “Ik denk 3-0 .” 

De uitslag van deze wedstrijd is geworden:  2-1 
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Wij zijn Sociï D1 

Mogen wij ons even voorstellen. Keepers Bjorn Langenhof en Luka 

Leferink. Verdedigers Stefan Hissink, Woud Tebbens, Alec Bobbink, Luuk 

Franken en Lowie den Bakker. Middenvelders Joel Klein Lebbink, Dion 

Eggink, Niek Spiegelenberg, Duco Schuppers en Lucas Hissink. Aanvallers 

Richard van den Hoorn, Rens Avink, Nick Eggink en Jurgen Bremer. Samen 

zijn wij de spelers van de D1 voor het seizoen 2015/2016.Onze Technische 

Staf bestaat uit Stefan Roording, Paul Avink en Dennis Spiegelenberg. 

Dit jaar zijn wij gestart in de vierde klasse. Van de 16 spelers die wij 

hebben zijn er namelijk negen die voor de eerste keer op een groot veld 

gingen spelen en van deze negen zijn er ook nog eens twee die eigenlijk 

nog in de E mogen spelen. En wat mag je dan verwachten van dit team? De 

Technische Staf heeft zich als doel gesteld om te gaan proberen boven in 
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mee te draaien. Met nog één wedstrijd te spelen, bij het uitbrengen van 

deze Sociïaloog, staat de D1 keurig in de top 3 van deze klasse.  

Euforie 

De voorbereiding van deze competitie was prima. De trainingsopkomst 

was goed en is nog steeds goed. Er werd een keurige tweede plaats 

behaald op het toernooi van Voorst. De start van de competitie was ook 

prima. De eerste wedstrijd werd er een 13-1 overwinning behaald tegen 

Eefde en dan is de euforie natuurlijk groot bij spelers en publiek. Dan 

wordt er al snel in de wandelgangen gesproken over een eventueel 

kampioenschap en of we wellicht toch in de derde klasse hadden moeten 

beginnen. Maar de bal is rond en de Technische Staf oordeelt pas na een 

wedstrijd of zeven. Dat was achteraf ook het beste, want na vier 

wedstrijden stonden er twee winstpartijen op het bord maar ook twee 

nederlagen. Tijd voor de technische Staf om samen met de spelers een 

aanpassing te doen. Gezamenlijk hebben wij er voor gezorgd dat er na de 

vierde wedstrijd een ommekeer kwam.  

Kampioenschap 

De volgende zes wedstrijden werden vijf overwinningen en met als 

hoogtepunt een gelijkspel tegen de nummer 1 AZC. Een wedstrijd waar 

een ieder wist wat het belang kon zijn. Bij winst kwamen we namelijk op 

één punt van de koploper en met nog twee wedstrijden te gaan, deden we 

gewoon mee om het kampioenschap. Het verslag op de site geeft aan wat 

een geweldige wedstrijd het was, waarbij het meegereisde publiek aan het 

eind van de wedstrijd een erehaag vormde voor onze jongens en er een 

groot applaus voor over had. Nog even kort dan! Een wedstrijd waarin 

Sociï de eerste helft zeker drie kansen kreeg, maar waarbij de wetten van 

het voetbal mee gingen spelen en AZC 5 minuten voor rust op voorsprong 

kwam. Het enige wat ontbrak waren de goals van Sociï. De tweede helft 

werd de achterstand omgebogen naar een 1-2 voorsprong. In de 
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allerlaatste minuut werd een schot van AZC net genoeg van richting 

veranderd en betekende de 2-2. De rest is geschiedenis. 

Tevreden 

De Technische Staf is zeer tevreden met deze eerste competitie helft. Wij 

zitten nu in de voorbereiding voor de zaalcompetitie, waar wij met twee 

teams gaan kijken of wij daar ook een rol van betekenis kunnen gaan 

spelen. Na de winterstop zullen wij ons opmaken voor de tweede 

competitie helft in de derde klasse. Want ja, samen met de spelers hebben 

wij besloten om de stap naar een hogere klasse te maken. Het doel wat wij 

ons stellen is het spreekwoordelijke linker rijtje, de eerste zes. Het 

belangrijkste blijft echter om met veel speelvreugde en goed voetbal onze 

club Sociï op de kaart te zetten. Ondanks het feit dat wij een kleine club 

zijn kunnen wij toch groot zijn in onze daden, want wij zijn Sociï D1. 

 

 

 

 

 

 

 

Gezocht! 
Voorzitter voor de jeugdafdeling voetbal 

(per 1-6-2016) 

Heb je altijd al iets voor de jeugdafdeling voetbal van Sociï 
willen doen? Ben je goed in het aansturen van een geweldige groep 

jeugdleiders? En wil je het beste uit onze jeugdspelers halen. 

Dan zoeken wij jou! 

 
Voor informatie neem contact op met  

Gert Hiddink of Arend Jan Groot Jebbink. 
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Dit zijn de spelers van Sociï E1 

Loopt u even mee? 

Een nieuw jaar met nieuwe kansen en uitdagingen. De E1 2015-2016 is 

een team met spelers uit de E1 van vorig jaar (die zowel in de najaars- als 

voorjaarscompetitie elke tegenstander zijn wil oplegde met twee 

ongeslagen kampioenschappen al gevolg), de E2 van vorig jaar (die vorig 

jaar hebben leren vechten voor elke meter en keurig hun punten 

binnenhaalde), aanwas uit de F (in de persoon van Pim) en een nieuw lid 

die zijn trukendoos uit Linde heeft meegenomen (Philip).  

Deze mengelmoes is het afgelopen half jaar uitgegroeid tot een team waar 

de glans van totaalvoetbal weer zichtbaar wordt. Laten we eens kijken wie 

we allemaal in huis hebben. Loopt u even mee? 
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Verliest soms zijn 

hoofd, zonder de bal 

kwijt te raken. Sterk 

in de combinatie. 

Kan zijn taak 

uitvoeren zonder dat 

het saai wordt. 

Allereerst is daar Yanick. Omgetoverd tot doelman. Een zeer degelijke 

sluitpost gebleken. In het veld vorig jaar al aardig maar dreigde te 

verzuipen. Koos voor het keepersvak. Gelukkig maar, anders was dit talent 

misschien nooit ontdekt. Mix tussen Barthez en der Toni Schumacher. 

Nieuwe Neuer. Yanick zweeft als had hij vleugels. Lijnkeeper met drang 

naar voren. Gaan we nog jaren van genieten. 

Robuust 

Dan Kas. Auspoetser, geen Assepoester. Robuust doch lichtvoetig. Heeft 

overzicht. Net als de keeper drang naar voren. Leert de kneepjes van het 

betere instappen iedere wedstrijd bij. Perfect timing. In de kleedkamer een 

gangmaker. Ferme trap. Is nog niet bekend met het fijnere tikwerk. Harde 

knallen, snel thuis. Type Rinus Israel / Ron Vlaar, maar Kas heeft zijn 

uiterlijk mee. Pim, onze Benjamin. 

Onvoorspelbare vleugelverdediger. Sterk in 

positie kiezen. Blijft liefst achterin. Rustige, 

kalme kracht. Kan tegenstander opvreten. 

Heeft soms geen honger. Deinst er niet 

voor terug de bal naar de tribune te 

kegelen. Gaat hem dan niet zelf halen, 

maar gunt dat de tegenstander. Type Wim 

Rijsbergen. Jong en leergierig. Beschikt 

over knoeper van een schot. 

Remweg 

Vervolgens Yornick. Voor de coaches de ideale speler want overal 

inzetbaar. Sterk aan de bal, ook zonder bal. Lange remweg. Wordt soms 

teruggevonden op het andere veld. Leergierig. Kent zijn eigen schotkracht 

niet. Mag onze keeper niet inschieten voor de wedstrijd omdat de coaches 

bang zijn voor blessures. Type Wim Jansen / Edgar Davids. Wil de bal 

opvreten. Wordt dan teruggefloten door de scheidsrechter.  
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Jonas. Stofzuiger. Kuitenbijter. Kan de techniek die hij in huis heeft 

ondergeschikt maken aan zijn ijver. Middenvelder. Doelgericht. Jongen die 

per wedstrijd groeit. Baas in de kleedkamer. Type Willie van der Kerkhof / 

René van der Kerkhof. Verliest soms zijn hoofd, zonder de bal kwijt te 

raken. Sterk in de combinatie. Kan zijn taak uitvoeren zonder dat het saai 

wordt.  

Jorn. Middenvelder met diepgang. Faire speler. Stille kracht. Maakt minste 

kilometers, laat de bal het werk doen. Heeft en houdt overzicht. Erg 

langzaam in de kleedkamer. Coaches laten dat bestaan omdat daar niet 

gevoetbald wordt. Kan doelpuntenmachine  worden als hij sneller in de 

afronding wordt. Ongrijpbaar. Mix van Wim Koevermans en Arnold 

Muhren. Vaak onbegrepen met zijn steekballen.  

Flegmatiek 

Mika. Machtige middenvelder. Kopspecialist. Type René van der Kerkhof / 

Willie van der Kerkhof, met een vleugje Dick Nanninga. Gezegend met een 

prachtige linkerpoot. Zuiver in karakter en in aanspelen. Flegmatiek zonder 

lui te zijn. Lichtvoetig. Ook langzaam in de kleedkamer. Zit vaak naast Jorn. 

Geen man van fysieke duels, maar zeer gave traptechniek. Links dan, he? 

Rechts wordt aan gewerkt.   

Chiem. Aanvoerder. Aanvaller. Lust voor het oog. Geboren met een mooi 

gevoel voor timing. Dribbelaar. Slangenmens. Type Rensenbrink. Kan 

doelpunten maken, bijna op bestelling. Overal op het veld te vinden. 

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

woord niet vinden. Slimme speler, kan het spel verleggen zonder dat het 

wegraakt. Koning van de assist. 

Goudhaantje 

Maurick. Pure linksbenige linksbinnen, linksbuiten, linksmidden. Laat 

rechts links liggen. Mix van Keyzer en Rep. Gave techniek met een neus 
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voor de goal. Goudhaantje. Eenmaal op stoom schrik voor iedere 

verdediger. Was vorig jaar keeper. Komt nu soms nog met twee armen 

tegelijk in. Mooie trap. Dito drang naar voren. Niet naar achteren. 

Abonnement op 3 meter terugverdedigen. Komt men voor naar het 

stadion. 

En als laatste Philip. Gesausde jongen. Kan de bal zijn wil opleggen. Kent 

ook momenten dat de bal niet luistert. Raakt dan verdwaald. Technisch 

begaafd. Type Vanenburg, maar dan zonder de hupjes. Kan met de 

scheidsrechter in discussie gaan, ook  over hele andere dingen dan 

voetbal. Is een liefhebber. Zij die hem hebben zien spelen, zijn liefhebber 

van hem. Onnavolgbaar op de vierkante meter. 

Trots 

Dit najaar eindigt deze verzameling klasbakken in de 3e klasse 15 op de 3e 

of 4e plaats! Zeer verdienstelijk, met mooi, aanvallend en verzorgd voetbal. 

De leiders zijn trots. Volgend jaar gaan we werken aan de één-twee in volle 

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

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

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

zonder kets. Voorlopig blijft het hier even bij. Lijkt de trainers voldoende.  

In het voorjaar en in de zaal krijgen we straks weer mooie potjes voetbal! 

Het lijkt de trainers heel haalbaar dat we dan in de 3e klasse weer 

meedoen om de hoogste plek.  

Met Sociï in het hoofd en hart, 

Remco Hilge – hoofdcoach  

Harrit Wester – conditietrainer / scheidsrechter 

Ernst ter Linden – hersteltrainer  
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Alle wedstrijden, 

behalve één, 

werden gewonnen. 

Iets om trots op te 

zijn! 

F1, het venijn zit in de staart 

In de vierde klasse heeft de F1 van Sociï een leerzaam najaar doorstaan. 

Van individueel voetbal naar systeemvoetbal en mooie momenten van 

samenspel. De spelers kregen steeds meer inzicht op hun posities en 

taken werden uitgevoerd. 

 

 
Met één durfal als keeper (Thijmen), twee 

ijzervreters (Siebren en Niek) achterin, één 

ausputzer (Sietse), drie controleurs op het 

middenveld (Sal, Thijn en Timon) en twee 

goalgetters (Bo en Lynn) wordt elke zaterdag 

met het motto “geef nooit op” het veld 

betreden.  
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Veelal werden de tegenstanders met grote cijfers weggespeeld. Dat is ook 

in de eindstand terug te zien, want met 108 doelpunten voor en 6 tegen 

hebben ze tot nu toe een mooie tweede plaats behaald. Alle wedstrijden, 

behalve één, werden gewonnen. Iets om trots op te wezen! Tegen de 

directe concurrent De Hoven werd met 1-0 verloren. Met één punt verschil 

in het voordeel van De Hoven wordt hoogstwaarschijnlijk de 

laatstgenoemde kampioen.  

 

Kanjers 

Toch is er nog een kleine kans op het 

kampioenschap. De Hoven moet namelijk nog 

twee wedstrijden voetballen. Spelen zij één 

wedstrijd gelijk of verliezen zij er één, dan 

worden de KANJERS van Sociï F1 alsnog 

kampioen.  

 

Niettemin promoveert de F1 na de winterstop 

naar de 3e klasse waar ze hun kunsten aan 

nieuwe tegenstanders kunnen vertonen. Eén 

ding staat vast, de tegenstanders in de 3e 

klasse gaan het niet makkelijk krijgen tegen de 

rood witte van Sociï. 
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De mini’s hebben 

hun draai dit 

seizoen ook weer 

gevonden. 

De F2 heeft het de 

eerste seizoenshelft 

prima gedaan. Met 

een zesde plaats 

gaan ze na de 

winterstop voor een 

plekje in de top 

vier! 

Van de jeugdafdeling 
 
Het seizoen is alweer halverwege en dat betekent voor de jeugdteams 
van Sociï dat ze weer fijn in de zaal mogen voetballen. Al onze 
jeugdteams spelen in een zaalcompetitie waarin veel teams uit de buurt 
aan meedoen. In een poule van 5 of 6 wordt er gedurende winter 
eenmaal tegen elkaar gespeeld in wedstrijden van 40 minuten. Ook 
trainen de teams driemaal deze winter in de sporthal. 
 

Wanneer het weer het toelaat beginnen de 
teams eind januari weer met buiten trainen, 
deze informatie ontvangt iedereen via zijn of 
haar leiders. In de voorjaarscompetitie 
hebben de teams van Sociï aardig van zich 
laten horen. De F1, E1 en D1 speelden voor 
de bovenste plaats mee, maar op het 
moment van schrijven moeten we denk ik 
genoegen nemen met tweede en derde 
plaatsen. Uiteraard is dit ook een prima 
resultaat en zullen alle boven genoemde 

teams na de winterstop in een klasse hoger uitkomen.  Voor de F2 zijn we 
nog opzoek naar 1 of 2 spelers. Ben je 6 of 7 jaar en lijkt het je leuk om te 
voetballen bij Sociï neem dan contact op met Arend Jan Groot Jebbink.  
 
Mini’s 
De mini’s hebben hun draai dit seizoen 
ook weer gevonden. De trainingen op 
woensdag worden goed bezocht evenals 
de wedstrijden die ze spelen. Ook hiervoor 
geldt: ben je bijna 5 of 5 jaar oud en wil je 
kennis maken met het voetbal? Neem 
gerust contact op of kom eens kijken bij 
een training. Meer info op www.svSociï.nl 
Aan het begin van dit seizoen is Sociï een samenwerking aangegaan wat 
betreft het meisjes voetbal met vv Vorden. Beide verenigingen vinden het 

http://www.svsocii.nl/
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belangrijk om het meisjes voetbal meer aandacht te geven dan dat we 
voorheen hebben gedaan. Om alle meisjes in de juiste leeftijdscategorie te 
kunnen laten voetballen, is  besloten om te gaan samenwerken. De 
meisjes kunnen in tegenstelling tot de jongens wel gewoon lid blijven van 
Sociï en voetballen daardoor onder de naam ST: Sociï/Vorden MD1. 
 
Iets voor jou? 
Het meisjesteam D1, dat volledig uit Sociï speelsters bestaat, heeft het de 
eerste seizoenshelft goed gedaan. Voor een team dat voor het eerst op 
een groot veld voetbalt bezet het in de competitie een keurige zevende 
plaats. Gezien de trainingsopkomst, voetbal en het plezier dat deze 
meiden uitstralen denk ik dat een hogere plaats in de voorjaarscompetitie 
een prima doelstelling is. Noa Schuppers voetbalt in de ST: Vorden/Sociï 
MC1. Noa is halverwege het seizoen begonnen met voetbal en heeft het 
erg naar haar zin.  
Ben je een meisje en is voetbal ook iets voor jou? Kom dan eens kijken 
tijdens een training of wedstrijd.  
 
Tot slot wens ik iedereen heel prettige feestdagen en een gezond en 
sportief 2016! 
      Arend Jan Groot Jebbink 
 

 
Agenda jeugdactiviteiten S.V. Sociï jeugd 

30 dec. 2015:  Jingle Bells zaalvoetbaltoernooi Vorden F t/m A  

10 jan. 2016:   Nieuwjaarsreceptie, activiteiten voor de jeugd t/m 

   14 jaar 

6 feb. 2016:   Smokkeltocht D-jeugd Sociï. Vorden junioren C, B 

   en A? eventueel  helpen 

5 maart 2016:   Appelactie 

5 juni 2016:   Sociïdag, activiteiten Sociï jeugd t/m 14 jaar 

17, 18, 19 juni 2016 Jeugdkamp F t/m D 

18 juni 2016   Activiteit mini’s 
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MB1   Tara Pierik 
C4     Harmen  Wuestman 
 Jorne Jochems 
 Nick Rozendaal 
 Rick Sarink 
 Stefan Keppels 
 

B3 David Schouten 
 Wessel Garritsen 
B2  Bryan Visser 
 Scott Visser 
B1 Robert van Til 
 

Voetballen bij v.v. Vorden 
 
 

Sinds het seizoen 2013-2014 heeft Sociï een  
samenwerking met VV Vorden voor onze 
voetballende jeugd vanaf de C-leeftijd. 
Onze junioren spelen nu hun wedstrijden 
in Vorden in het geel-zwarte tenue, maar 
er worden ieder seizoen meerdere 
Vordense competitie wedstrijden in 
Wichmond gespeeld.  

 
De meiden B1 traint iedere maandag bij Sociï en er worden verschillende 
zaken door beide verenigingen samen georganiseerd, zoals in april van dit 
jaar een Meidendag. 
 
Momenteel voetballen 16 van onze jeugdleden bij v.v.Vorden. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Om te zien wie waar in speelt en hoe ze het doen, kijk dan eens op 

vvvorden.nl/elftallen/junioren/  

C3 Britt Groot  Tjooitink 
 Sjoerd Eggink 
 Stefan Huiting 
 Stijn Franken 
 

http://www.vvvorden.nl/elftallen/junioren/
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Broers Visser voetballen bij v.v. Vorden 

“Over een paar jaar terug naar Sociï” 

Scott Visser behoorde bij de eerste lichting die in 2013 naar Vorden ging. 

Zijn broer Bryan volgde het seizoen daarna. Ze vertellen over hun 

ervaringen bij v.v. Vorden. 

“Ik speel sinds het 
seizoen 2013-2014 
bij Vorden”, vertelt 
Scott. “Mijn broertje 
Bryan speelt er sinds 
het seizoen 2014-
2015. Wij zijn alle 
twee begonnen in de 
C-jeugd. Dit seizoen 
spelen we beiden in 
de B2. Bryan is een 
dispensatie speler 

omdat hij 14 is en eigenlijk nog in C hoort te voetballen.” 
 
Sociï 
“Sociï heeft geen teams in de C-categorie of ouder. Vandaar dat ons  als 
oplossing werd aangeboden om bij Vorden te gaan spelen. Zo kunnen wij 
toch nog in de buurt blijven voetballen totdat wij bij de seniorenelftallen 
kunnen spelen. Ook hebben wij hierdoor allebei de kans gehad om aan het 
Wim-Kuijpertoernooi mee te doen. Een geweldige ervaring om tegen zulke 
jonge talenten te kunnen voetballen. Doordat het eerste team van v.v. 
Vorden in de 2e klasse speelt zijn de trainingen van een wat hoger niveau 
dan bij Sociï. Het is daarom ook heel anders voetballen bij Vorden. Het is  
meer prestatiegericht. Maar bij Sociï is het veel gezelliger. In de toekomst 
zouden wij dan ook graag weer bij Sociï willen voetballen. Nog een paar 
jaar wachten en dan kunnen wij weer bij onze oude club spelen.”  

B2 van v.v. Vorden. Staand, meeste rechtse speler is Scott.  
Bryan is de keeper. 
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‘t Ketinekoor  

As ik dit schrief, is mörgen de doje liene 

oftewel the deadline. En ik hebbe nog niks in 

de kop um te schrieven. Wat noe, ut kan 

oaver de volleybal goan, moar doar geet et al 

zo vake oaver en van de voetbal heb ik gien 

verstaand zekt ze en van de tennis vin ik zulf 

dak gien verstand hebbe. 

Allemoale koomt ze in de ketine en den is noe 

helemoale piekobello de vloere dezulfde 

tegels. Moar van aal de spotters hek wel ies 

heurt dat ut wat hol klinkt doar in de ketine. 

Doarumme hak dacht datte wie dat es eenne 

keer mosten testen. Hoe dan vroag ie: Ik denke 

dat ter onder ons spotters een hoop bunt die 

an badkamergezang doet.  

Zo af en toe in de spothalle heur ik ok wel ies 

wat en et klinkt juust in zonne holle ruumte 

merakels good dewijl as iej ze zo ies zingen heurt dan klinkt ze as een 

verkolden holtdoeve.  
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Kiek wie kunt noatuurlijk 'nne volleykoortje oprichten of het Groot 

tenniskoor, een soort shantyvoetbalgebeuren maken, alles is meugelijk, 

moar wie bunt ene vereniging dus wol ik wel goan veur et ketinekoor met 

de biename: ”Zoepen kan ok sportstief wean”.  

Uut alle geledinge een paar mans/vrowluu en wie kunt es kieken of dat 

een mooi effekt hef asse wie in de ketine goat zingen met een man/vr of 

wat. Wellicht bunt ter een stel slecht bie stem zangers die dat es 

uutproberen wilt. Want iej mot gien goeie zanger(s)essen hebben aanders 

klopt de test niet. Klinkt et good dan mot et hol weazen net as onder de 

douche of in de badkamer. Klinkt et niet good........dan mot ut an de 

zanger(s)essen liggen en is et dus ok hol.  

Misschien mot ter dan es eenne kere wat luu met eenne naeimeschine in 

de were um wat gediens te hangen. Wie durft et an veur't ene of veur't 

aandere ….......vrug de schoaphedde 

 

 

 

 

 

 

  

 

Voor al uw:  

 Snijbloemen   Vaste planten 

 Gelegenheidsbloemwerk  Heesters, klimplanten  etc. 

 Bloemzaden en bollen  Binnen en buiten potterie 

 Bloemschikken   Potgrond 

 Hengelo:   Hummelo: 

 Vordenseweg  84  Dorpsstraat 1C 

 7255 LE Hengelo Gld.  6999 AA Hummelo 

 Tel: (05750) 461622   Tel: (0314) 359636 

   www.Groot-Roessink.nl 
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Ook in deze Sociïaloog hebben we weer speciaal een pagina voor de 

kleintjes. Nu met een echte kerstkleurplaat. Je kunt trouwens nog steeds 

een geinige selfie opsturen. Heb je andere leuke ideeën? Laat het ons 

weten en stuur een e-mail naar: info@gosselinktekst.nl. 

mailto:info@gosselinktekst.nl
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Kom naar de nieuwjaarsborrel! 

Op zondag 10 januari 2016 is de jaarlijkse 

nieuwjaarsborrel van S.V. Sociï. Voor al onze  

leden, donateurs en sponsoren. Vanaf 11.00 uur 

tot 13.00 uur is er de mogelijkheid om mee te 

doen aan sportieve activiteiten in de zaal. Om het 

aanbod zo breed mogelijk te maken, kun je meedoen aan  volleyballen 

én voetballen. Deelname houdt in dat je aan beide activiteiten meedoet. 

Na afloop is er een smakelijke maaltijd en een drankje. 

De nieuwjaarsborrel wordt georganiseerd voor en door alle afdelingen. 

Vandaar ook het gevarieerde sportaanbod op deze dag. Wij heten alle 

volleyballers, tennissers en voetballers van harte welkom. Om 10.30 uur 

staan de koffie en oliebollen klaar. Voor wie de sportieve activiteiten te 

machtig zijn, liggen om 11.00 uur de spelkaarten klaar (opgave niet nodig). 

Jeugdspeurtocht 

Voor de jeugd van 5 t/m 12 jaar organiseren wij een speurtocht door de 

omgeving van Wichmond. Hiervoor zijn wij nog op zoek naar volwassenen 

die de groepen met kinderen willen begeleiden.  

Opgeven? 

Wil je meedoen met volleybal/voetvolley (13 jaar en ouder) of met de 

speurtocht (als begeleider)? Geef je dan uiterlijk 3 januari 2016 op. Opgave 

kan per e-mail via akcieSociï@gmail.com of door onderstaande strook te 

deponeren in de daartoe bestemde bus achter de bar.  

mailto:akciesocii@gmail.com
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De kosten voor het eten (v.a. 13 jaar) bedragen € 7,50 p.p. en kunnen op 

10 januari worden voldaan bij de organisatie. Deelname aan de sportieve 

activiteiten is gratis. Voor kinderen van 5 t/m 12 jaar zijn de kosten voor 

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

lopen, vanaf ± 13.15 uur staat het eten klaar. Wij wensen jullie alvast fijne 

feestdagen toe en een uitstekende jaarwisseling! 

Sportieve groet, AKCIE Senioren / Hoofdbestuur Sociï 

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

Gooi in de bus achter de bar of mail de info naar akcieSociï@gmail.com 

Naam:_________________________________________ 

Doet mee aan: 

0 sportactiviteiten in de zaal / speurtocht* (leeftijd: ___ ) 

0 sportactiviteiten in de zaal / speurtocht* (leeftijd: ___ ) 

0 sportactiviteiten in de zaal / speurtocht* (leeftijd: ___ ) 

Naam:_________________________________________ 

Doet mee aan: 

0 sportactiviteiten in de zaal / speurtocht* (leeftijd: ___ ) 

0 sportactiviteiten in de zaal / speurtocht* (leeftijd: ___ ) 

0 sportactiviteiten in de zaal / speurtocht* (leeftijd: ___ ) 

Naam:_________________________________________ 

Doet mee aan: 

0 sportactiviteiten in de zaal / speurtocht* (leeftijd: ___ ) 

0 sportactiviteiten in de zaal / speurtocht* (leeftijd: ___ ) 

0 sportactiviteiten in de zaal / speurtocht* (leeftijd: ___ ) 

* Doorhalen wat niet van toepassing is. 

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

eten: ___ (€2 ,50 p.p.) 

mailto:akciesocii@gmail.com
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Bingo 2015 een gezellig prijzenfestival 

Mede door de bijdragen van de vele sponsors is de bingo op 

vrijdagavond 13 november jl. weer een groot succes geworden. Het was 

gezellig druk, iedereen deed fanatiek mee en er werden mooie prijzen 

gewonnen. De hoofdprijs was dit jaar een BMX fiets. Dit stoere rijwiel 

werd gewonnen door Ilse Hissink. 

We willen  iedereen bedan-

ken die ervoor  gezorgd  

heeft  dat het een geslaagde 

avond werd. We hopen dat 

we volgend jaar weer een 

beroep op jullie gen doen. 

                 

               Groetjes, de Acktie 

  

 

 

 

 

  

De trotse winnaar van de fiets: Ilse Hissink. 

De bingo werd mede mogelijk gemaakt door: 

Alfa Accountants en adviseurs, Bakkerij Besselink, Borgman klauwverzorging, 

Brummelman straalbedrijf, Bouwmeister Bouwbedrijf, Boerderijwinkel Den 

Vierakker, Bremer Straatwerk, BZW bronckhorstzonwering, D.O.K D’n Olde 

Kriet, Esselink Stukadoorsbedrijf, Enorm Arendsen, Expert Arendsen, Fransen 

JMF Rietdekkersbedrijf, Gerrit Weenk Klussersbedrijf, Huiting Dol-fijn-yoga, 

Houx Sport, Hilde Hissink Vakantiexperts, Hans Hoveniersbedrijf,  GEWO 

Ambachtelijk Timmerbedrijf, Kappert-Lammers Aardappels groenten en fruit, 

Langwerden Autobedrijf, Marieke Vaartjes Coach voor Vitaliteit en Afslanken, 

Magdalena Chocolaterie, Mini camping ’t Boshuis, Mini Camping Warnstee, 

Rietdekkers R Franken fam. Hissink, Roozegaarde Sport en Mode, Slotboom 

tweewielers, Timmerfabriek Besselink, Van Zuilekom Metselbedrijf, 

Veehandel Hissink. 
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‘Fitte vutters’ druk in de weer bij de sporthal 

Bij de sporthal zijn onlangs aan de zuidkant de bomen verwijderd. Dat 

was nodig in verband met de zonnepanelen die binnenkort op de 

sporthal komen te liggen. Die panelen krijgen daardoor straks meer licht 

en dat levert dan weer een hogere opbrengst op. Bijkomend voordeel is 

dat de dakgoten nu minder gauw verstopt raken. Na het omhalen van de 

bomen, was het de beurt aan de vutters.  

De vutters kwamen eraan te pas 

om de boel weer aan kant te 

maken. Dat wil zeggen dat ze de 

bomen aan stukken zaagden. 

Daaronder soms zelfs stukken met 

een dikte van een centimeter of vijf.  

Benzine 

Lid van de vuttersploeg Philip 

Vaartjes: “Die schijven waren voor 

een of ander project van één van de 

vutters. De rest van het gezaagde 

hout is voor een redelijk prijsje te 

koop.” Voor de opbrengst daarvan 

hebben de vutters naar zijn zeggen 

meer dan genoeg doelen: nieuw of 

gebruikt materiaal, koffie, benzine, 

olie, bbq, gereedschap, enzovoort, enzovoort. Philip besluit: “Allemaal 

zaken dus die geheel ten goede komen aan het functioneren van de 

vuttergroep. Want het is belangrijk volk die f/v-ers. Waar f/v-ters voor 

staat? Wat dacht je van fitte vutters.” 
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Geef je op voor ‘Stratenvolleybal 2016’ 
 
Ook in 2016 wordt in de sporthal 
weer het stratenvolleybal Vierakker 
Wichmond georganiseerd. Er wordt 
gespeeld op drie vrijdagavonden. Op 
vrijdag 4 en 11 maart vinden de 
voorrondes plaats en op vrijdag 18 
maart is de finale. 

 
Het op te geven team dient aan een 
aantal voorwaarden te voldoen: 

- Alle deelnemers zijn ouder 
dan 14 jaar. 

- Er zijn maximaal twee wed-
strijdcompetitie spelers. 

- Het spelende team bestaat uit minimaal twee dames. 
- De spelers zijn woonachtig (geweest), in Vierakker, Wichmond,  

Delden of is een partner (verkering/verloofd/getrouwd) van één 
van de deelnemers.  

- Deelname is voor eigen risico. 
 
Het inschrijfgeld bedraagt 35 euro per team. Teams waarvan het 
inschrijfgeld niet op hieronder genoemde datum ontvangen is, kunnen 
worden uitgesloten van deelname. 
 
Opgave en betaling 
Uiterlijk 14 februari 2016: 

- Opgave mailen naar stratenvolleybalSociï@hotmail.com 
- Inschrijfgeld overmaken op bankrekeningnr: 

 NL35 RABO 0366448838 van Sociï, afdeling volleybal onder 
 vermelding van het teamnaam. 

- Inschrijfgeld en deelnameformulier inleveren bij één van volgende 
personen: 

mailto:stratenvolleybalsocii@hotmail.com
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- Maaike Derksen, Broekweg 15b, 7234 SW Wichmond 
 tel.  06-50 60 11 43 

- Rob Langwerden, Lankhorsterstraat 28, 7234 ST Wichmond  
 tel. 06-52 55 59 20 

- Judith Minderman, Dorpsstraat 8b, 7234 SN Wichmond 
  tel. 0575-44 25 64 

- Illona Wassink, Beeklaan 22, 7234 SL Wichmond,  

 tel. 06-51 63 66 22  
 

We maken tevens gebruik van de gelegenheid om de ‘oude rot’ Nicole 
ten Damme te bedanken voor haar inzet voor het stratenvolleybal. 
Bedankt Nicole! 

  
------------------------------------------------------------------------------------- 
  
     -DEELNAMEFORMULIER- 

 
Naam van het team:…………………………………………………………………… 
Straat:………………………………………………………………………………………… 
Contactpersoon……………………………….tel.………………..…………………. 
Mailadres………………………………………… 
Voorkeursdatum : .... maart 2016 
 
Ons team bestaat uit: 
1……………………………………         6………………………………….. 
2……………………………………          7………………………………….. 
3……………………………..…….          8………………………………….. 
4…………………………..........         9………………………………….. 
5……………………………….…..      10………………………………… 
 
Zijn er teamleden bereid om scheidsrechter te zijn? 
Zo ja, naam/namen: 
……………………………………. 
…………………………………… 
……………………………………  
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In deze rubriek plaatsen we foto’s die lezers hebben gemaakt. Dat kan 

een foto van alles en nog wat zijn; als het maar iets met Sociï te maken 

heeft. Een leuke foto van je team bijvoorbeeld, van een gezellige nazit in 

de kantine of van een  opmerkelijk of spannend moment in de wedstrijd. 

Mail je foto (met bijschrift) naar info@gosselinktekst.nl. 

Dirk Wuestman stuurde  
deze foto naar de 
redactie van de 
Sociïaloog. Het is een 
blad vol lekkers. Zelfs 
een vers bloemetje 
ontbreekt niet. Wat de 
bedoeling hiervan is? 
Dirk daarover: “Dat 
blad is voor de scheids-
rechter. Op die manier 
proberen we bij Sociï 
de scheids tevreden te 
stemmen.” En  nu maar 
hopen dat de scheids-
rechters ook gevoelig 
zijn voor een dergelijk 
charme-offensief…  

mailto:info@gosselinktekst.nl


December 2015 

 

- 48 - 
 

  



December 2015 

 

- 49 - 
 

 

Hallo volleyballers,  

Het seizoen is alweer een tijdje bezig en iedereen is weer lekker fanatiek 
aan het volleyen. Alle teams gaan voor de kampioenschap. Neem de 
dames recreanten. Die staat op dit moment gewoon op de eerste plaats! 
En dames 2 gaan ook super en staan tweede op dit moment! We hebben 
nog een lange weg te gaan dus blijf dit volhouden dames en heren.  

Kersttoernooi 
Ook dit jaar hebben wij weer het jaarlijkse kersttoernooi. Dit is op 
Woensdag 23 december 2015 het begint om 20.00! We gaan dan weer 
gezellig met z’n alle een potje volleyballen en daarna gezellig wat drinken 
in de kantine. Iedereen mag komen dus neem je partner, ouders, kinderen, 
vrienden mee!  
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Sponsoring  
We zoeken overigens nog sponsoren om wedstrijdshirtjes te sponsoren, 
Heb je een bedrijf en wil je een steentje bijdragen aan Sociï-afdeling 
volleybal? Schroom dan niet en neem gerust contact op met Jeanne 
Luimes ( jeanneluimes@live.nl ) 

Website 
Zoals je wellicht weet, heeft S.V. Sociï een (vernieuwde) website. Daarop is 
uiteraard ook ruimte voor volleybalnieuws. Alleen zoeken wij iemand die 
zin en tijd heeft om op website de afdeling volleybal te onderhouden met 
de laatste nieuwtjes, teamfoto’s wedstrijdschema’s aan te vullen en bij te 
houden. Dus ben jij een beetje handig met de computer en heb je nog een 
wat tijd over dan zijn wij op zoek naar jou! Voor meer informatie kun je 
contact opnemen met Dirk Breukink.  

Aftredend 
Dirk Breukink treedt af als voorzitter dus hebben wij een nieuwe voorzitter 
nodig. Heb je interesse in die bestuursfunctie laat ons dat dan weten. Ook 
ik treed af en derhalve zijn we ook op zoek naar een nieuwe secretaris. Zijn 
cijfertje en getallen meer jouw ding? Dan kun je ook als penningmeester 
aan de slag. Onze huidige penningmeester Marike Wesseling wil in dat 
geval namelijk wel ruilen en de taak van secretaris op zich nemen.  

Tot slot  wil ik namens het volleybalbestuur iedereen alvast prettige feest-
dagen en een sportief 2016 toewensen. 

Anita Pasman – Wullink 
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Want hoe laat het ook 

is geworden, na een 

wedstrijd op de één of 

andere manier zijn we 

altijd hups hongerig en 

onmundig dorstig. 

Dames 2 staat op 2! 

“Woar blif dat verslag van jullie toch? De Sociïaloog mot gevuld worden!” 
zo werd er gisteravond door de hal geroepen door man met baard. 
Plechtig belovend dat we iets in elkaar zouden flansen als we morgen 
met 4 – 0 zouden winnen mochten we aan de training beginnen. Hebben 
we eigenlijk niet nodig natuurlijk; het trainen, maar het houdt ons van de 
straat en Richard aan het werk.  
 
Onze positie op de ranglijst is namelijk van dien aard dat we af en toe bijna 
naast onze schoenen dreigen te gaan lopen. En sinds de wedstrijd van 
vanavond zijn we zelfs de vice-weltmeister! Echt waar: dames 2 staat op 
plek 2! De andere teams lopen nog een wedstrijd achter, maar dat kan 
vooralsnog onze pret niet drukken.  
 
Kansloos 
Vanavond had Dynamo uit Neede de twijfelachtige eer om kansloos ten 
onder te gaan. Nou ja, kansloos…. Voor de vorm hebben we het in de 
tweede set nog even spannend gemaakt (deze wonnen we nipt met 26 – 
24), anders zouden we wel heel vroeg in 
de kantine zitten en zo halen we 
natuurlijk ook het maximaal rendement 
uit onze contributie. De nummer 1 van dit 
moment komen we pas in maart en april 
tegen, tijd zat dus om ons daar geestelijk 
op voor te bereiden. Waarschijnlijk 
moeten we tegen die tijd in trainingskamp 
en worden we op een streng drankloos 
Sonjadieet gezet. Maar voor het zover is 
nemen we ’t er nog maar van.  
 
Radler 
De ‘spelregels’ zijn namelijk als volgt: na een wedstrijd nemen we warme 
hapjes en/of chips en bier dan wel Radler.  Geeft ons gelijk de gelegenheid 
om die paar ballen die een ietsepietsie minder goed gingen te evalueren. U 
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begrijpt: dat hebben we in anderhalve minuut wel gedaan. Het evalueren 
dan, het drinken vanzelfsprekend niet! 
 
Tribune 
Het bestuur is onze hoge positie blijkbaar ook niet ontgaan, want sinds 
enkele weken staat er een heuse tribune in de sporthal. Deze is nu speciaal 
voor onze vaste supporter Nel, maar er is nog ruimte zat voor de rest van 
het dorp. Staanplaatsen zijn er overigens ook genoeg in de hal, dus 
schroom niet om eens een keer bij ons te komen kijken. Wij houden u op 
de hoogte, onze eerstvolgende thuiswedstrijd is echter pas op 28 januari. 
Als u niet zo lang kunt wachten kijk dan gerust eens op de Nevobo site. Wij 
spelen in de 4de klasse D. En als u wilt weten wie er in dit sterrenteam 
spelen, dat zijn: Marian, Jolanda, Heidi, Lizet, Elke, Marlot, Ilona en Judith. 
 
Wordt vervolgd…..! 
    
 

 

Mix-2 draait leuk mee 

Zo halverwege het seizoen kunnen we de conclusie trekken dat het 

eigenlijk best goed gaat met ons team: Mix-2. We spelen lekker met z’n 

allen. Met 7 punten uit 6 wedstrijden staan we momenteel in het midden 

van het rijtje. 

We hebben mooie wedstrijden gehad. Gewonnen en verloren. Vaak 

eindigden we de verloren wedstrijden aan het einde van de set dicht bij de 

tegenstander, hier en daar een uitschieter, maar over het algemeen 

komen we goed mee. 

Het komt nog wel eens voor dat we erg onder de indruk zijn van het goede 

spel van onze tegenstanders;  wat wordt er leuk gespeeld in de mix. En dan 

komt het voor dat je je moet schikken in de verliezende rol, maar vaak 
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We zijn als team heel 

erg blij met de training 

die we krijgen van 

Dinand. Superfijn dat 

er toch een trainer is 

gevonden. We hopen 

dat hij net zo blij is met 

ons dan wij met hem 

zijn! 

 

Nieuwe shirts! 

De spelers van het  

Mix-2 team hebben 

onlangs fraaie, nieuwe shirts  

aangeschaft. En daar zijn ze  

uiteraard erg trots op. 

 

 

 

hebben we zo prettig gespeeld dat deze wedstrijden niet voelen als een 

verloren wedstrijd. Als er een team tegenover je staat dat goed draait, dan 

ga je zelf ook beter spelen.  

We zijn als team heel erg blij met de 

training die we krijgen van Dinand. 

Superfijn dat er toch een trainer is 

gevonden, we hopen dat hij net zo blij is 

met ons dan wij met hem zijn! 

We hebben sinds kort nieuwe shirts. 

Witte!  We volgen hierbij het voorbeeld 

van de tennis. En dachten dat het leuk 

was om het gegeven ‘omni-vereniging’ 

zichtbaar te laten zijn in de kleding.  

Mocht u benieuwd zijn naar deze shirts, 

kom ze gerust een keer in het echt bekijken. We spelen op woensdag-

avond.  Ons speelprogramma is te vinden op: www.volleybal.nl.  

Namens Mix-2, Anja Hissink 

 

 

 

 

 

http://www.volleybal.nl/
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En zo sta je aan het 

begin van het seizoen 

weer te trainen bij de 

gezelligste volleybal- 

vereniging van 

Nederland. 

Dinand Brinkman: “Via Wichmonds feest 

lekker aan de slag als mixtrainer”  

De vrijdagavond op het Wichmonds feest is altijd weer gezellig. Je 

ontmoet bekenden en met een biertje erbij komen er al erg gauw allerlei 

verhalen. Zo stond ik afgelopen keer even met Gerrit Kamphuis te praten 

en het al snel ging het gesprek over volleybal. 

“De Mixteams hebben nog geen trainer voor dit seizoen. Is dat niet wat 

voor jou?” vroeg Gerrit. Jan Schieven, die er inmiddels bij was komen 

staan, reageerde meteen enthousiast. “Ik zal er over nadenken”, 

antwoordde ik.  

Enkele dagen later kreeg ik een appje 

van Dirk (de voorzitter). “Dinand wat 

leuk dat je de recreantenmix gaat 

trainen!” En zo sta je aan het begin 

van het seizoen 2015-2016 weer te 

trainen bij de gezelligste volleybal 

vereniging van Nederland. 

Gemotiveerd 

De eerste training was uiteraard erg gezellig. Iedereen was weer van de 

partijen en super gemotiveerd. Voorzichtig alle spieren weer in beweging 

krijgen en dat gaat bij de meestal wel makkelijk. Aan het eind van de 

training is iedereen tevreden inclusief de trainer. Dit belooft een mooi 

seizoen te worden! 

Sportieve groet, Dinand Brinkman 
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Dames recreanten bovenaan! 

Wie had dat ooit gedacht? Boem! 

In deze feestelijke maand december is er toch niets leukers dan feestelijk 

nieuws te brengen. Want wat staan wij, de dames recreanten, er goed 

voor! Hoewel we een wedstrijd meer gespeeld hebben en het reuze 

spannend is, staan we nu toch nog steeds bovenaan! Dit is ons nooit 

gebeurd. 

Af en toe stijgt het daarom naar 

ons hoofd. Zal het ons dan toch 

lukken om winterkampioen te 

worden? 

Ontspannen! 

En natuurlijk we weten het: er 

niet te veel aan denken, 

ontspannen blijven spelen, 

gewoon ons eigen spel, netjes 

in drieën, scherp  blijven, elkaar 

helpen, communiceren, door de 

knieën en rust….. Soms is dat 

heel ver te zoeken maar vaak 

gaat het ook fantastisch. We 

zijn fanatieker dan ooit.  

Als onze yell dan ook nog eens 

gaat lukken, houden we goede 

moed! 

Namens de dames recreanten….Sociï, Boem!  
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De groeten aan je voeten… 

Binnen Sociï-tennis zijn we met allerlei dingen bezig voor een gezonde en 

leuke tennistoekomst. En dan heb ik het bijvoorbeeld over ons nieuwe 

tenue dat op 13 november tijdens de slotavond met veel enthousiasme 

door de aanwezige leden in ontvangst werd genomen.   

Maar waar ik zeker ook op doel is dat we binnen het bestuur steeds verder 

zijn gevorderd om over te schakelen van gravel naar kunstgras. Als alles 

goed gaat, kunnen we binnenkort de knoop doorhakken en spelen we in 

het nieuwe seizoen op een andere baansoort! Dat vergt natuurlijk nog wel 

even de nodige energie (lees: handenarbeid) van ons allemaal. Zo gauw er 

meer duidelijkheid is, laten wij dat natuurlijk weten. Dan kunnen we ook 

een goede planning maken voor de betreffende werkzaamheden. 

Natuurlijk wil ik aan het eind van het seizoen ook weer verschillende 

mensen bedanken voor hun inzet binnen de vereniging. Zonder alle andere 

vrijwilligers tekort te doen, zijn dat binnen de afdeling jeugd Nel Nijenhuis 

en Henk Olthof voor het verzorgen van de training op de maandag avond. 

En Herman Roording voor het onderhoud van de banen, Wim Regelink 

voor het grasmaaien en Hans Haverkamp voor het onderhoud van bordes 

langs de baan. Zij tonen eens te meer aan dat een vereniging niet zonder 

enthousiaste vrijwilligers kan. Alvast heel prettige feestdagen en een goed 

begin van het nieuwe jaar. 

        Jan Willem 
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 P.S. De titel 

slaat nergens op, maar je hebt dit stukje nu wel 

mooi gelezen. 

Jeugd traint met speciale tennisballen 

We (Nel Nijenhuis en Henk Olthof) zijn al heel wat jaren bezig met jeugd- 

training op de maandagavond. We gebruikten hierbij altijd de normale 

tennisballen. Nu is dat voor de kinderen best lastig tennissen met deze 

normale ballen. Sinds kort zijn er speciale ballen op de markt in diverse 

kleuren voor de verschillende tennisniveaus. Wij zijn daar nu ook deze 

zomer mee begonnen en het bevalt uitstekend.  

We zien dat de kinderen een veel betere controle hebben omdat deze 

ballen ook minder hard zijn en minder hard stuiteren. Ook hebben deze 

zomer twee tennisleraren een proefles gegeven om uitleg te geven over de 

lesmethode met de nieuwe ballen. De kinderen waren erg enthousiast. 

Proeflessen 

Tennisleraar Jan Stapelbroek gebruikt bij zijn tennislessen ook deze ballen 

zodat alles en iedereen goed op elkaar is ingespeeld. Deze winter in de hal 

zullen de tennisleraren nog een keer een proefles komen geven. We 

hebben twee extra netten gekocht zodat we kleinere velden kunnen 

maken en dus meerdere groepjes kunnen vormen. We zijn bezig om de 

kinderen door middel van spelletjes enthousiast te maken en te houden 

voor het tennisspel. Mocht uw kind interesse hebben voor deze training 

dan kunnen ze altijd contact opnemen met Henk Olthof 0575-571292.  

 

 

Oproep! 

Extra tennishulp gevraagd. 

We zoeken iemand die ons wil helpen met de 

jeugdtrainingen op maandagavond. Interesse?  

Bel Henk Olthof, tel. 0575-571292. 
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Evert Jan Pellenberg vanuit Uganda: 

“Tennissen? Veel te heet hier!” 

Zoals je wellicht weet is Evert Jan Pellenberg eerder dit jaar vertrokken 

naar Uganda. Voorlopig blijft hij daar nog wel een poosje. Je zult  hem 

dus voorlopig niet meer op de tennisbaan tegenkomen. Nieuwsgierig als 

we zijn, heeft de redactie hem via de mail enkele vragen voorgelegd.  

Waar zit je nu precies? 

“In Bukomansimbi. Dat is 

een dorpje in het 

zuidwesten van Uganda. 

Voor wie het op wil zoeken, 

het ligt 30 kilometer ten 

noord-westen van Masaka, 

de dichtstbijzijnde groter 

stad.” 

 

 

  

“Ik ben op 25 juni aangekomen in Uganda en ik vlieg terug op 3 december 

voor kerst en nieuwjaar. Als Derry en ik het beiden zien zitten, zal ik in 

januari 2016 nogmaals vertrekken voor een periode van 5 maanden.” 

 

We zullen Evert Jan ook als wedstrijdplanner nog 

wel even moeten missen. 

Sinds wanneer zit je daar en hoe lang blijf je daar? 

Voor welke organisatie werk je daar? 

daar? 

 



December 2015 

 

- 60 - 
 

“De belangrijkste 

reden was dat ik 

in mijn leven nog 

een keer iets wilde 

doen dat echt 

betekenis heeft.” 

 

“Ik werk voor de stichting UP4S die hier een basisschool en een 

middelbare school heeft. Voor wie er meer over wil 

weten, moet even op www.up4s.nl kijken.” 

 

 

“Ik ben project manager. Mijn taken zijn het onderhouden van de 

contacten met andere scholen, sponsors en gasten namens de stichting. 

Ook het regelen van het verblijf van gasten, zoals stagiaires. Bovendien 

richt ik me op klein onderhoud en initieer en begeleid ik groter onderhoud. 

Tot slot houd ik de website en de facebook-pagina up to date.”  

  

“De belangrijkste reden was dat ik in mijn 

leven nog een keer iets wilde doen dat echt 

betekenis heeft. Waarvan ik zelf voel dat het 

ertoe doet. Bovendien wilde ik mezelf 

bewijzen dat ik zou kunnen functioneren in 

een zo ander land en andere cultuur zo ver uit 

mijn comfortzone.” 

 

“In grote lijnen wel. Ik heb veel vrijheid om mijn werk in te vullen zoals ik 

het wil. Ik was hier al een keer of vier eerder voor korte tijd, dus ik wist wel 

een beetje wat me te wachten stond.” 

 

“Ik heb ruim voldoende vrije uurtjes. Ik lees veel boeken op de e-reader 

die ik op mijn verjaardag heb gekregen. Verder heb ik al veel gereisd in dit 

Wat zijn zoal je dagelijkse werkzaamheden? 

Wat was de belangrijkste reden dat je deze stap hebt gemaakt? 

Is het wat je je ervan had voorgesteld? 

 

Wat doe je in je vrije uurtjes (als je die hebt)?  

http://www.up4s.nl/
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prachtige land. Alleen en ook met Derry die hier bijna drie weken is 

geweest.” 

Heb je daar al een tennisclub gevonden? 

“Tennissen? Mij veel te heet hier....” 
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Slotavond, gezellig in klein comité bijeen 

Op vrijdagavond 13 november was de jaarlijkse officiële afsluiting van 

het tennisseizoen. Wie die avond de drukke parkeerplaats opliep, dacht 

even dat de opkomst dit jaar wel heel erg groot was, maar de schijn 

bedroog weer eens. De overvolle parkeerplaats had alles te maken met 

de Soiciï-bingoavond… 

 

De tennisslotavond moest het 

slechts met een handjevol 

belangstellenden doen. En waren 

vorige keren de banen vrijwel 

allemaal bezet; dit jaar waren er 

slechts vier doorzetters die het 

gravel betraden voor een vriend-

schappelijk potje tennis. Het aan-

gekondigde (en uitgebleven!) 

noodweer die avond zal vast en zeker aan die magere opkomst hebben 

bijgedragen. Dat alles neemt niet weg dat er nadien in de kantine, onder 

het stemmige geluid van de bingo, er in klein comité nog heel gezellig werd 

nagepraat en -geborreld.  
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Competitienieuws 

Najaarscompetitie: heren goed op dreef 

De tennisheren doen het bijzonder goed dit jaar in de competitie. 

Werden ze in de voorjaarscompetitie kampioen, dit najaar is het 

herenteam in de najaarscompetitie op een gedeelde eerste plek 

geëindigd. Samen met Deventer kwam de Sociï-ploeg uit op 21 punten in 

6 wedstrijden. Maar omdat Deventer alle wedstrijden had gewonnen, 

kreeg dat team de kampioenstitel.  

Dankzij het zachte najaar konden bijna alle wedstrijden probleemloos 

worden gespeeld. Alleen een vrijdagavondwedstrijd moest vanwege 
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aanhoudende regen worden uitgesteld. De dames hebben ook goed 

gepresteerd in hun klasse. Zowel Sociï 1 als Sociï 2 eindigden in de 

middenmoot.  Sociï 1 kwam uit op 14 punten uit 7 wedstrijden. Sociï 2 

haalde 13 punten uit 7 wedstrijden. 

Voorjaarscompetitie 

De aanmeldingen voor de voorjaarscompetitie zijn inmiddels de deur uit. 

Er doen vier teams mee. Het herenteam promoveert naar de 2e klasse, 

vanwege het behaalde kampioenschap in het voorjaar. Het andere 

herenteam blijft in de 5e klasse spelen. Het damesteam op vrijdagavond 

speelt 4e klasse. Het Mix-team speelt 4e klasse op zaterdag.  

  

  

Shirtsponsors 

De nieuwe shirts zijn ook door de tennisteams dankbaar in gebruik  

genomen. Robbie Bouwmeister heeft de shirts voor zijn eigen Heren 1 

team gesponsord.  Hilde Hissink tekende voor de sponsoring van het team 

Heren 2 en het Mix-team. 

  

 

Opbrengst Grote Clubactie 

De tennisjeugd heeft zich dit jaar flink ingespannen voor de Grote 

Clubactie. Door de huis-aan-huis verkoop van loten, kan een club zorgen 

voor wat  geld in het eigen laatje. Dat is bij de tennisjeugd ook uitstekend 

gelukt. De Grote Clubactie heeft namelijk het mooie bedrag van 940 euro 

opgeleverd.  
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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  
Wil je lid worden van Sociï-tennis, dan kun je je opgeven bij Kristy Gotink, 
e-mail: Kristygotink@hotmail.com. 
 

Twijfel je? Kom dan eens geheel vrijblijvend op de wekelijkse tosavond of 
ga een keertje mee met één van de tennisleden. 
  

- Jeugd 6 t/m 9 jaar € 35,00 (inschrijfgeld € 7,00)  
- Jeugd 10 t/m 16 jaar € 50,00 (inschrijfgeld € 7,00)  
- Senioren: € 95,00 (inschrijfgeld € 11,00) 

 

Indien van toepassing kan één van de onderstaande kortingen worden 
gegeven op de contributie:  

1. Na aanschaf van een proeflidmaatschap van 2 maanden à 25 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 jongste 4e lid van het gezin krijgt 50% korting op de contributie.  

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

6. Er is slechts één soort korting per lid mogelijk.  
 

Voor meer informatie over kortingen: Robbie Bouwmeister (441609) of 

info@bouw-meister.nl 

Tennisbanen  
• open van april tot november  
• wekelijkse tosavond op dinsdagavond vanaf 20.00 uur  
• de gravelbanen dienen na het spelen te worden geveegd  
 

 

mailto:info@bouw-meister.nl
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Woonplaats:  

“Vorden.” 

Beroep: 

“Financieel directeur voor een 

farmaceutisch bedrijf.” 

Verliefd/verloofd/getrouwd/single?  

“Ik ben single met drie kinderen.” 

Hobby’s: 

“Voetbal, hardlopen en golf.” 

Antwoord op de vraag van Edwin 

van Zuilekom: “Wie moet Danny 

Blind opvolgen?” 

“Jammer dat hij nu bij Liverpool 

zit voor het Nederlands elftal  

maar ... Jürgen Klopp.” 

 

Hoe ben je betrokken geraakt bij Sociï? 

“Ik heb tot 10 jaar geleden bij Sociï gevoetbald. Nu 7x7 opgestart is bij Sociï 

vond ik het een mooi idee om weer te beginnen met voetballen.” 

Naam: 

“Reind Krijt.” 
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Een goede en een slechte eigenschap?  

“Goede eigenschap is dat ik klaar sta voor iedereen. Slechte eigenschap is 

dat ik te veel wil doen in te weinig tijd.” 

Favoriet eten en drinken?  

“Lasagne en whisky.” 

Wat lees je meteen in de 

Sociïaloog?  

“Ik heb deze nu weer één keer 

ontvangen en werd gewezen op 

‘Uitgelicht’. Dus.....Uitgelicht.” 

Favoriete muziek? 

“Van alles wat. Van De Dijk tot Avicii 

tot Danny Vera.” 

 Waar ben je trots op? 

“Op mijn drie kinderen: Silke, Bente en 

Reind.” 

 

Met wie zou je wel eens één dag willen ruilen? 

“Met mijn zoon Reind. Heerlijk terug in groep 4, lekker voetballen op het 

schoolplein met vrienden.” 

Waarin zou je graag beter willen zijn? 

“Golf, het kan een mooi én 

frustrerend spel zijn.” 

In welke film zou jij de hoofdrol 

willen spelen?  

“Back to the future.” 
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Noem drie personen met wie jij wel eens zou willen tafelen. 

“Joost Prinsen (voor het gesprek en zijn verhalen), Jochem Meyer (voor de 

lach) en Doutzen Kroes (voor de mooi).”  

Waar heb je een hekel aan? 

“Aan overschatting en aan arrogantie.” 

Meest overschatte persoonlijkheid? 

“Gordon (zie antwoord hierboven).” 

 Waar kunnen ze jou ‘s nachts voor 

wakker maken? 

“Liever niet.....” 

 Wat is jouw leukste avondje uit tot 

nu toe? 

“Dat zijn er best veel geweest, bijvoorbeeld in Lido. Ik kan niet één avond 

specifiek benoemen.” 

Waar heb jij bewondering voor? 

“Vrijwilligers die zich inzetten voor een goed doel. Zonder vrijwilligers 

zouden er een heleboel mensen alleen zijn en verenigingen niet kunnen 

bestaan.”  
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Wat zou je ooit nog willen 

meemaken? 

“De beklimming van de 

Matterhorn in Zwitserland. Die 

beklimming staat op de agenda 

voor 2016.”  

 

 

 

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

eiland, wie of wat zou dat zijn? 

“iPhone met spotify, een schrijfblok voor mijn boek en een boot.” 

Aan welk moment denk jij met schaamte terug? 

“Samen met Jeroen (collega) was ik 

ooit een weekend weg in Spanje. Na 

een lange avond stappen zijn we 

uiteindelijk met de auto beland in de 

tuin van de premier van Andorra. De 

volgende dag moesten we onze 

huurauto van een muurtje afhalen 

waar we deze netjes geparkeerd 

hadden......” 

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

“De aanslagen in Parijs. Wat een wreedheid.......en waarom?” 

Naar wie gaat het stokje en wat zou jij deze persoon willen vragen? 

“Naar Marlot Wolbrink. Je hebt al een tijd bij Ici Paris gewerkt. Welk 

geurtje zouden mannen moeten gebruiken volgens jou?” 
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“We wensen je 

prettige feestdagen 

en een sportief en 

ook in alle andere 

opzichten heel goed 

2016!” 

De redactie 
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