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  32ste jaargang – nummer 1 – maart 2018 

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  gelegd en 60 er van zijn van onze omnivereniging.  Als 
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Afdeling voetbal 
Secretariaat:  Nout Nijenhuis 
   Saturnus 5, 7391 RS Twello 

T: 06-15377992. 
Kopij Sociïaloog: Vacature 
 
Afdeling volleybal 

Secretariaat:  Carolyn Avink 

   Hackforterweg 22 

   7234 SH Wichmond 

   T: 0575-442060 / 06-22882790 

Kopij Sociïaloog: Philip Vaartjes T: (0575) 441651 

 

Afdeling tennis 

Secretariaat:  Kristy Gotink-Kornegoor 

   Okhorstweg 7,  

   7234 SV  Wichmond 

   T: 06 51011307 

Kopij Sociïaloog: info@gosselinktekst.nl 

Redactie Sociïaloog 
   Philip Vaartjes    T: (0575) 441651 
   Tanja Kits    T: 06 24249721 
   Marcel Gosselink T: 06 51069947 
E-mailadres voor kopij: info@gosselinktekst.nl 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Kopij 

volgende 
Sociïaloog: 

uiterlijk  
1 juni 2018. 

 
Denk ook aan 

foto’s! 

http://www.svsociï.nl/
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Coverfoto: het darttoernooi voor koppels, pagina 25. 
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Kom naar de algemene ledenvergadering! 

Meedenken en -praten over SV Sociï? Dat kan. Op maandagavond 26 

maart a.s. vindt namelijk weer de algemene ledenvergadering plaats.  

Agenda 

1. Opening door de voorzitter 

2. Notulen van de vorige ledenvergadering 

3. Jaarverslagen (zie elders in deze Sociïaloog) 

4. Financieel jaarverslag 

5. Verslag kascommissie en verkiezing nieuwe commissie 

6. Voorstel contributieverhoging 

7. Bestuursverkiezing tennis, voetbal en volleybal 

8. Vaststelling functies van het hoofdbestuur 

9. Mededelingen (o.a. voorgang samenwerking Sociï-Ratti) 

10. Rondvraag 

11. Afsluiting 

 

De ledenvergadering begint om 20.00 uur in de kantine van Sociï. Het 

bestuur stelt jouw aanwezigheid bijzonder op prijs. 

 

De redactie  
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Twee teams gaan 

voetballen in de laagste 

standaardklasse  

onder de naam  

Ratti/Sociï. 

 

Wanneer ik dit schrijf, is het nog volop winter. Maar als jullie dit lezen 

hoop ik dat de buitensport weer op gang is gekomen. Hoe dan ook: het is 

tijd voor een update van alle ontwikkelingen binnen de vereniging. 

De afdeling Voetbal is opnieuw een samenwerking aangegaan. Nu voor het 

standaard elftal (Sociï 1) samen met Ratti 1. Op maandag 5 februari jl. is in 

een extra ledenvergadering uitleg gegeven aan de aanwezige leden wat de 

bedoeling is van de samenwerking. Deze twee teams zullen in het nieuwe 

seizoen samen gaan voetballen in 

de laagste standaardklasse onder 

de naam Ratti/Sociï. Een werkgroep 

is bezig om de samenwerking uit te 

werken en voor te leggen aan de 

besturen. Als eerste actiepunt heeft 

de werkgroep een trainer Herman 

Harleman aangesteld voor het 

nieuwe seizoen. Daarnaast gaan we 

de vele vragen uitwerking die deze 

samenwerking oproept, zoals een 

naam, de kleding, waar te spelen, 

en wie komt er voor in aanmerking? 

Om toestemming te krijgen van de KNVB moet je een nieuw bestuur 

vormen voor dit team en ook moet de werkgroep aansturen op een fusie 

tussen de beide verenigingen. Maar voorlopig gaan we eerst samen 

voetballen om te zien hoe dit in de toekomst uitpakt. Voor meer 

informatie, kom dan naar de ledenvergadering op 26 maart a.s. 
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Er is nog steeds een 

vacature bij de 

redactie van de 

Sociïaloog. 

 

Vrijwilligersdag! 

Het is al vaak gezegd, maar zonder vrijwilligers is een vereniging als de 

onze onmogelijk. Vandaar dat we als blijk van waardering op zaterdag 24 

maart a.s. een vrijwilligersdag organiseren. Het is voor het eerst dat we 

een dag met een dergelijke opzet houden. U kunt zich opgeven via 

akcieSociï@gmail.com. Op pagina 11 leest u er meer over. 

Vacature 

Over vrijwilligers gesproken. Er is nog 

steeds een vacature bij de redactie van de 

Sociïaloog. Wie wil de redactie versterken 

om viermaal per jaar een Sociïaloog op 

tafel te krijgen? Het gaat om meedenken 

over de inhoud, eventueel een stukje 

schrijven of mensen vragen dat te doen. 

Alarm 

Er wordt gewerkt aan een nieuw alarm- 

systeem voor onze kantine. Daarbij wordt   

ook de berging bij het tennisveld 

meegenomen met daarin de waardevolle 

spullen voor de tennisafdeling en voor  

vuttersploeg. We willen niet nogmaals 

bestolen worden! 

Ook gaan we proefdraaien met een kassasysteem voor de kantine ploegen. 

Dit systeem moet rekenfouten voorkomen bij de kantinemedewerkers. 

Bovendien moet het systeem het ook gemakkelijker maken om de inkoop 

af te stemmen op de verkoop. Als het allemaal goed loopt, kunnen we in 

de toekomst ook met pinbetaling gaan werken. 

Groet, Gert Hiddink 

mailto:akciesocii@gmail.com
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Het belang van  
de winnende goal 
 
‘De winnende goal. Een raar fenomeen eigenlijk. Ik 
weet niet of u er mee bekend bent, maar wij spelen 
het aan het eind van een trainingspartijtje, als er 
eigenlijk al een eindstand bekend is, om de training 
definitief af te sluiten.’ 
 

Een jaar of zes geleden schreef ik bovenstaande woorden al eens in dit 

clubblad. Val ik daarmee in herhaling ? Het zou kunnen, maar echt vreemd 

is dat niet als je bedenkt hoeveel jaren de dolende spits al meeloopt. Een 

keer is de inspiratie uitgeput en een verhandeling over het geheugen op 

latere leeftijd zal ik u sowieso maar besparen. Daar zit u al helemaal niet 

op te wachten, of had ik dat al eens geschreven ? 

Bijzonder 

Toch wil ik nog wel iets kwijt over die winnende goal. De afgelopen 

voetbaltraining was wat dat betreft een bijzondere. Het liep allemaal niet 

zo soepel, hoewel ik moet toegeven dat de warming up nog wel aardig 

ging. Voordeel van een warming up is dat er nog geen bal bij aan te pas 

komt, dus die ‘hindernis’ zit me op dat moment nog niet dwars. Het werd 

al gecompliceerder toen het afronden op de goal werd aangekondigd. Het 

vooruitzicht dat het bij dit onderdeel het streven is om een aangespeelde 

bal, in ieder geval, tussen de palen van het doel te schieten, doet bij mij de 

knieën al enigszins knikken. De eerste poging lukt het meestal nog, omdat 

het in de eerste ronde de afspraak is dat de keeper enigszins wordt  
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De vraag is: hoe lang 

gaat dat nog goed? 

 

 

ontzien. Je ziet dan rollertjes richting keeper gaan en omdat die zich, over 

het algemeen, tussen die twee palen ophoudt, komt de bal wel redelijk op 

de goeie plek. Missie geslaagd, zou je denken. Maar dan volgt de tweede 

ronde, de derde ronde en de zoveelste ronde met als klap op de vuurpijl 

de rondes waarin met het verkeerde been geschoten dient te worden. 

Perfect aangespeelde ballen worden in die rondes de denkbeeldige 

tribunes in gejaagd of belanden op het eerste veld. Een richting die haaks 

staat op de gewenste, namelijk die naar het doel met de al eerder 

genoemde keeper.  

Uitzonderingen 

Toegegeven, er zijn uitzonderingen. De voetballers met (nog) wel een 

goede trap, die de bal genadeloos in de kruising schieten. Of de door de 

dolende spits verkeerd geraakte ballen, 

die wonder boven wonder toch in het net 

belanden. Ja, op zo’n moment komt die 

jarenlange ervaring, die over het 

algemeen tegen gaat werken, toch van 

pas. De dolende spits maakt dan zoveel 

theater, dat alle voorgaande en nog 

aanstaande mislukte pogingen worden 

verbloemd. Zelfverzekerd juichen, hangen 

aan de doellat, hand achter het oor en 

met de andere hand vragen om applaus, 

alles wordt ingezet om een rookgordijn op 

te trekken. De vraag is: hoe lang gaat dat 

nog goed? 

Oogverblindend 

De wekelijkse training kent een geruststellend patroon, dus na het  
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onderdeel afronden volgt steevast de partijvorm, waarin naast de 

traptechniek onderdelen aan bod komen als tactiek, inzicht, leidinggeven 

en doelgerichtheid. Wat ik dan om me heen hoor en zie is oorverdovend 

en oogverblindend. Er worden lijnen uitgezet, die ver voorbij de geijkte 

lijnen van een doorsnee voetbalveld gaan. Verborgen inzichten, waarvan ik 

het bestaan niet eens vermoedde, worden gedeeld. Aanwijzingen worden 

luidkeels naar elkaar geschreeuwd, waarbij, de meer onervaren, spelers 

soms het heen en weer krijgen. Pas in hun latere carrière zullen ze 

beseffen hoe belangrijk deze harde leerschool voor hen is geweest.  

‘Maar wat is nu het belang van de winnende goal ?’ zult u zich ondertussen 

vertwijfeld afvragen. Hij viel afgelopen donderdagavond niet! De partij 

werd, na een eindeloze reeks vruchteloze pogingen, geforceerd, afgesloten 

zonder winnende goal.  

Eindeloos 

Trainers noemen dat een aanknopingspunt want dat betekent dat er nog 

verbetering mogelijk is op het gebied van doelgerichtheid. Wie wil er nu 

eindeloos doorvoetballen op een trainingsavond of, in het meest trieste 

geval, afsluiten zonder die alles bepalende goal? Juist, niemand, en 

daarom is het zo belangrijk dat het een keer niet lukt. Dat geeft namelijk 

stof tot nadenken, napraten, evalueren en opnieuw focussen. Een prima 

gelegenheid daarvoor is de afsluiting van de training, ook een vertrouwd 

onderdeel, in de kantine.  

En uw dolende spits ? Die maakte die nabespreking niet meer mee. Hij had 

namelijk zijn eigen aanknopingspunt. Ondanks zijn jarenlange ervaring of 

juist als gevolg van de verstrijkende jaren, miste hij meerdere 

mogelijkheden op de winnende. Wellicht het aanknopingspunt om te 

komen tot een wijs besluit. Zo blijkt maar weer: iedereen heeft zijn eigen 

belang bij de winnende goal.  

           Jan Garritsen 
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Als blijk van waardering voor jouw inzet voor de vereniging 

Vrijwilligersdag 2018: Potje Pitch & Putt 

Dankzij onze lijnentrekkers, scheidsrechters, pilsjestappers, teambege-

leiders, commissieleden, tellers, coaches, trainers, bomensnoeiers, etc. 

etc. kunnen we bij Sociï tennissen, voetballen en volleyen. Op zaterdag 

24 maart a.s. organiseren wij als blijk van waardering voor de inzet van al 

deze vrijwilligers een vrijwilligersmiddag/-avond.  

We verzamelen om 13.00 uur bij de kantine en vertrekken dan met eigen 

vervoer naar Bussloo voor een potje Pitch en Putt. Daarna reizen we weer 

af naar de kantine. Daar kunnen we opscheppen over onze prestaties op 

de golfbaan, én van de lekkere maaltijd die daar geserveerd wordt. Als je 

niet mee wilt golfen, kun je ook om 16.30 uur aansluiten in de kantine. Om 

ongeveer 21.00 uur sluiten we af. 

Kom je ook? 

Stuur dan vóór 17 maart a.s. een berichtje naar akcieSociï@gmail.com.  

Vermeld ook je naam, of je mee gaat golfen en of je mee-eet.  

 

                                         Tot zien op 24 maart! Het hoofdbestuur van SV Sociï 
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Jaarverslag 2017 afdeling Voetbal 

Het jaar 2017 was een jaar waarin de afdeling voetbal van Sociï 

geconfronteerd werden met de nodige uitdagingen. We hebben de 

nodige tegenslagen te verwerken gehad, maar vertrouwen erop dat we 

daarvoor goede oplossingen hebben gevonden. 

Één van de eerste wapenfeiten van het bestuur in 2017 was de aanstelling 

van een nieuwe hoofdtrainer voor het seizoen 2017/2018. Het betrof 

Jasper van Leeuwen uit Zelhem, een beginnend trainer met een ambitie 

die bij Sociï past. Hij heeft in de zomer Tim Kollen opgevolgd die twee jaar 

aan het roer van het vlaggenschip stond. Dat brengt mij direct bij de 

sportieve resultaten in het jaar 2017. Te beginnen met het restant van het 

seizoen 2016/2017.  

Seniorenelftallen 

De seniorenelftallen draaiden allen hun rondje mee in de mallemolen 

zonder daarbij heel erg op te vallen. Het eerste elftal sloot het seizoen af 

op de zesde plaats, een keurige plaats in de middenmoot. De overige 

elftallen moesten het ook doen met een plek in de middenmoot of iets 

lager. Het plezier heeft echter weer voorop gestaan en dat is uiteindelijk 

toch het belangrijkste. 

Jeugd 

Bij de jeugd ging het team JO13-1G er in de 3e klasse (voorjaarsreeks) met 

de titel vandoor. De overige teams voelden zich net als de senioren goed 

thuis ergens in het midden van de ranglijst. In de najaarsreeks van 2017 is 

het team JO11-1 ongeslagen kampioen geworden in de 3e klasse. Ook ging 

JO13-1G er weer met een prijs vandoor, ditmaal betrof het een  
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kampioenschap in de 2e klasse met bijbehorende promotie naar de 1e 

klasse. De succesverhalen bij de jeugd vinden in het seizoen 2017/2018 tot 

op heden nog niet direct een goed vervolg bij de senioren. Onze vereniging 

heeft te kampen met teruglopende ledenaantallen waardoor het lastig is 

om iedere zondag een vol(waardig) team op de been te brengen. Dit heeft 

dan ook zijn weerslag op de resultaten. De dames en Sociï 2 bivakkeren 

nog wel in de middenmoot, maar de andere elftallen zijn terug te vinden 

aan de staart van de ranglijst.  

Sociï-1 

Het team van Sociï-1 kende een 

zeer teleurstellende eerste 

seizoenshelft waarin alle wed-

strijden verloren gingen. De 

resultaten hebben Jasper van 

Leeuwen er mede toe doen 

besluiten om zijn functie van 

hoofdtrainer eind 2017 neer te 

leggen. Dit heeft er in ieder 

geval voor gezorgd dat er voor 

het bestuur van Sociï een uitdaging ligt voor het zoeken van een oplossing. 

Dit overschrijdt echter de tijdlijn van dit jaarverslag. De confronterende 

cijfers van het lopende seizoen hebben er inmiddels (mede) toe geleid dat 

Sociï in gesprek is met Ratti over samenwerking aangaande de 

seniorenelftallen. In eerste instantie zal de focus liggen op een gezamenlijk 

eerste elftal met ingang van het seizoen 2018/2019. De besprekingen zijn 

in de tweede helft van 2017 aangevangen en moeten in de eerste helft van 

2018 grotendeels zijn afgerond. 

Rattie 

Samenwerking met Ratti is voor velen wellicht niet de meest voor de hand  
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liggende optie. Toch hebben wij er als bestuur veel vertrouwen in. Er is al 

langer een goed contact met Ratti, onder meer bij het driehoeksoverleg 

waarbij ook v.v. Vorden betrokken is. In dat platform wordt in 

verschillende werkgroepen bekeken waar en hoe de drie verenigingen 

elkaar kunnen versterken. 

Daarnaast is er natuurlijk ook nog de samenwerking tussen Sociï en v.v. 

Vorden op het gebied van de jeugd. We proberen elkaar daarin zo goed 

mogelijk aan te vullen, waarbij Vorden natuurlijk wat meer mogelijkheden 

heeft dan Sociï. Wij hopen onze leden op deze wijze aan het voetballen te 

houden en voor de toekomst van onze vereniging te behouden. We doen 

de naam van onze club in ieder geval eer aan; bondgenoten en vrienden 

zijn voor ons onontbeerlijk. 

Sponsoren 

Vrienden vinden wij gelukkig ook altijd nog in onze sponsoren. In de zomer 

werden Gewo en Kermex gecontracteerd als shirtsponsor voor de jeugd, 

hetzelfde gold voor Den Vierakker bij de dames. Ook prijzen wij ons zeer 

gelukkig met alle andere sponsoren die op verschillende wijzen hun 

steentje bijdragen aan onze club.  

De verbondenheid binnen de club bleek ook bij de vele activiteiten die 

naast het voetbal werden georganiseerd. Zo waren daar onder andere het 

jeugdkamp, de Sociïdag en het jaarlijkse darttoernooi. Allemaal activiteiten 

waarbij wij ons al jaren gelukkig mogen prijzen met een grote animo. 

Dankbaar 

Wij gaan er voor de komende jaren vanuit dat het enthousiasme binnen 

onze club ervoor zal zorgen dat wij altijd weer boven komen drijven. Dit 

wordt bovenal mogelijk gemaakt door onze vrijwilligers die wij bijzonder 

dankbaar zijn. Hopelijk mogen wij nog jaren op en met jullie bouwen! 

 Nout Nijenhuis, secretaris afdeling Voetbal  
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Het nieuwe jaar 2018 is alweer volop aan de gang. Ook voor de sporthal. 

Zoals u hierboven kunt zien, hebben we een nieuw logo voor betere 

herkenbaarheid. Vanaf september, het begin van het seizoen zijn er weer 

vele activiteiten geweest.  

Op 12 november heeft Jubal samen met Nieuw Leven Steenderen een 

concert gegeven in de sporthal. Het was een prima optreden met veel 

publiek en een goede stemming. 

Volley- en handbal 

De volleybalteams draaien goed mee in de middenmoot en de heren gaan 

nog voor het kampioenschap. De woensdag is de trainings- en 

wedstrijddag en op donderdag worden er wedstrijden gespeeld.Ook 

handbal van Quintus is in de wintermaanden volop aan het trainen op de 

dinsdagavonden. Zij maken steeds meer gebruik van de hal en de hele 

dinsdagavond is hiermee bezet tot eind maart. Het handbal is de laatste 

paar jaar mede door de successen van de tophandbalsters in een enorme 

lift. SEV korfbal is vanaf eind oktober ook met trainen begonnen op de 

donderdagavond gedeeltelijk samen met de volleybalwedstrijden. Op deze 

manier wordt de hal op de donderdag  goed gevuld.  Er is overigens nog 

voldoende ruimte over voor aanmoedigingspubliek, het is gratis. 

 

Zaalvoetbal 

Het winterzaalvoetbal voor de pupillen van de KNVB op de zaterdagen was 

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

februari was de zaal van 9.00 uur tot 13.00 of 17.00 uur in het teken van 

de KNVB jeugd. Ook de jeugd van Sociï heeft  weer ruim gebruik gemaakt 
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van de hal in de vroege avonduren om de techniek nog wat bij te schaven.  

De dames gebruiken de tussenuren op woensdagavond of zondag. 

 

Twee scholen 

De senioren hebben de zondagmorgen van 10.00 tot 11.30 om even van 

huis te zijn en de selectie heeft de eerste winterzondag getraind in de 

hal.Op 11 maart is er weer de jaarlijkse dans- en gymuitvoering van DOG 

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

sporthal op 2 juni. Over het kantinegebruik zal nog worden overlegd.  

Nieuw is dat vanaf december ‘s ochtend twee scholen uit Leesten (de Lea 

Dasbergschool en basisschool Arcade) gebruiken maken van de hal. Zij 

moesten door de afkeuring van sporthal de Mene noodgedwongen op 

zoek naar een andere locatie. Het is op de maandag-, dinsdag- en 

donderdagmorgen een drukte van belang om ca. 60 leerlingen met veel 

plezier het bewegingsonderwijs, gegeven door drie stagiairs, te zien 

uitvoeren. Door de extra inkomsten hiervan is de TL-verlichting in de hal 

vervangen door een energiezuinige adapter. Hierdoor is een 

energiebesparing mogelijk van 40 procent. Ook staat voor dit seizoen op 

het programma om de plafondplaten te vervangen. Met deze 

vernieuwingen hopen we de hal toekomstbestendiger te maken.  

             Namens het Stichtingsbestuur, Bart Leferink  

 Sinds december maken twee scholen uit Leesten gebruik van de sporthal. 
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Dorpsniejtjesroddelproatcircuit 

Schoapheddes komt op veule plekke in de samenleving. Ik 

denke dat as ik dat al eerder ezegd hebbe in disse rubriek. 

En zo heur ie nog es wat. Van wandelaars die mekare de 

dorpsniejegeitjes uutwisseld at ze an't lopen bunt tut wat 

een roadslid van de gemeente hef te zeggen, of een proatje 

in de ketine bie de spotklup, moar ok de smokkeltocht van 

de jeugd levert aardige dinge op. 

Die werden op pad gestuurd in't Baokse bos, in 't duuster 

en kwammen der af en toe verdwaald weer uut. Zo ok een 

pos die midden in dat bos zat en der op een gegeven 

moment weer uut mos kommen moar de weg terugge niet weer kon 

vinden. Hadden ze noe zovulle an Bachus geofferd of waren ze de weg 

kwiet.  

Met de dorpsniejtjes geet et soms ok zo dat ze niet meer goed wet hoe as 

et ok al weer was, woarbie een schoondochter heur schoonva hef 

anneroajen een briefje met te nemmen um de sappige details van dat niejs 

better te kunnen onthollen. 

Een roadslid wat jongeren in onze gemeente anroad um samen iets op 

poten te zetten wat betref de huusvesting veur jongeren. En dan een 

toevallig gesprekje wat as ie doar weer oaver hebt in een volgeladen 

ketine met veul jongeren die met pieltjes op een bord an't smieten bunt.  
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D’n Olde Kriet  ·  Eetcafe  ·  Cafetaria 
Dorpsstraat 25 · 7234 SM · Wichmond · 0575-441600 

   

 

Vrogger zollen ze dat met een boge doe um de vrowluu te imponeren 

moar dat is niet meer, zelfs de vrowluu smeten met.  

Kom ik op wat aanders wat as der wel met te maken hef. Jongeren trekt 

steeds meer noar de grote stad en hebt doar ok behoefte an woonruumte. 

En dan gebeurt et volgende leuke woargebeurde verhaal dat wanneer de 

aollen mekare treft in het dorpsgebeuren woarbie de ene zeg datte een 

huus in de grote stad niet echt meer neudig hef umdat de kinder 

uutstudeerd bunt een ander dit heurt en vervolgens ok weer op een 

andere plaatse in het dorpscircuit  ventileert. En uuteindelijk kump et er op 

neer dat twee mense uut Wichem in de grote stad goat studeren dank zij 

het dorpsniejtjesroddelproatcircuit. 

                                                         ------------
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Duistere en criminele smokkeltocht  

Op 10 februari jl. stond weer de jaarlijkse spannende smokkeltocht 

gepland. Na enig voorbereidend werk gedaan te hebben voor de Haagse 

crimineel ‘Rooie Rik Hoogendorp’ was het tijd voor het echte werk. De 

voetbaljeugd en de tennisjeugd waren allemaal uitgenodigd om de tocht 

der tochten te lopen. Rond een uur of 8 werden zij verwacht op de 

standplaats van de Haagse crimineel. Hier werd de jeugd in groepen 

verveeld van 5 personen inclusief begeleider.  

Rooie Rik is een rasechte Hagenees die het wel zag zitten om de business 

daar in dat arrogante Amsterdam van topcrimineel Willem Holleeder over 

te nemen. Willem Holleeder zit op dit moment in afwachting van zijn 

proces en dit was dé kans voor Rooie Rik. De eerste smokkellading was 

gepland op 10 februari 2018. De dag dat het zou moeten gebeuren. De  
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jeugd van Sociï moest dit waar gaan maken en kreeg een korte introductie 

van Rooie Rik, waarbij teksten uit de Bijbel aangehaald werden, teksten 

als: Wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of 

ontmoedigen, want waar je ook heen gaat, Rooie Rik staat je bij. Met deze 

woorden werden zij op pad gestuurd met de smokkelwaar.  

Rooie Rik kon de tocht zelf 

niet lopen, want hij had 

een klein probleem. Hij 

had namelijk het syndroom 

van Gilles de la Tourette en 

wanneer hij zich dan 

ergens had verscholen kon 

het maar zo is zijn dat hij 

uit het niets begon te 

schelden, CACTUS! 

CACTUS!  

Dit was een tocht waarbij 

gevaren op de loer lagen. 

Struikrovers en corrupte 

politie en douane die lucht 

hebben gekregen van de 

smokkeltocht.  

 

Struikrovers 

Het vertrekpunt was aan de Toverstraat 10 in Baak waarbij de jeugd een 

koude nacht tegemoet ging. Iedereen had zich goed ingepakt en was 

gewapend met een kleine zaklamp. Tijdens de smokkeltocht werd alles uit 

de kast gehaald om de struikrovers en douane te ontlopen.  

                     De organisatie om 02.29 uur. 
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Wanneer men praat over alles uit de kast halen; er werd zelfs een duik 

genomen in de Baakse Beek. Niet alleen de jeugd bleek de taak van Rooie 

Rik serieus te nemen, ook de begeleiding, waarbij Remco zich niet liet 

pakken door de struikrovers en door zijn enorme snelheid de Baakse Beek 

over het hoofd had gezien. Een drijfnat pak tot gevolg.  

 

Chauffeur 

De tocht werd voortgezet door de Baakse gelederen en na een aantal 

kilometers afgelegd te hebben was het tijd voor een pauze. Hier kreeg de 

jeugd de nodige suikers toegediend om de tocht voort te zetten door het 

bos en om uiteindelijk bij het eindpunt aan te komen. Bij het eindpunt 

aangekomen werden zij opgehaald door chauffeur Philip om weer terug 

gebracht te worden naar de Toverstraat 10. Na de tijd is de avond nog 

grondig geëvalueerd door de vrijwilligers waar de prachtigste verhalen 

boven kwamen. Al met al was het door de kou een geslaagde en gezellige 

avond!  Wij willen alle jeugd en vrijwilligers bedanken voor deze avond. 

            Vriendelijke groet, De Activiteitencommissie  
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Dartkampioenschap voor koppels 

Op 17 februari vond alweer het 14e Sociï-darttoernooi voor koppels 

plaats. Om 13.30 uur stonden 36 koppels aan de start van de poulefase.  

In de verliezersronde speelde het koppel Henry Vreeman/Roy Weetink in 

de finale tegen Rob Langwerden/Henk-Jan Rietman. Vreeman en Weetink 

wisten daarbij een 2-0 achterstand om te buigen in een 2-3 winst. 

In de winnaarsronde werden enkele sterke koppels al snel uitgeschakeld. 

Onder hen de titelverdedigers Erik Olthof/Jos Peters. In de achtste finales 

moesten zij het onderspit delven tegen de latere finalisten Rob Golstein/ 

Jeroen Tijssen. De finale leverde een vader-zoonstrijd op. Raymon Golstein 

stond daar namelijk ook in met zijn dartpartner Kevin Esselink. De finale 

was verrassend snel beslist in het voordeel van Raymon en Kevi: 5-0! 

Boven v.l.n.r. het winnende koppel Kevin Esselink/Raymon Golstein. Onder de 

winnaars van de verliezersronde v.l.n.r. Roy Weetink en Henry Vreeman. 
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Nieuws van het bestuur 

We zijn al weer volop bezig in het volleybalseizoen. Wat zeg ik: de eerste 

helft is alweer voorbij en het einde nadert al weer snel! Alvast even 

kijken hoe iedereen er nu voor staat. Blijven dames 1 en 2 in dezelfde 

klasse? Worden de heren kampioen? Even een update. 

Dames 1  : 9 

Dames 2  : 8 

Heren   : 2 

Mix 1   : 3 

Mix 2   : 5 

Dames recreanten : 6 

Een aantal belangrijke data om te noteren:  

24 maart  : vrijwilligers middag-/avond 

26 maart  : algemene ledenvergadering 

28 maart  : info avond 

31 maart  : koekenactie 

Zaterdag 24 maart a.s. organiseert het hoofdbestuur een gezellige 

vrijwilligersmiddag/-avond. Dit als bedankje voor de inzet van alle 

vrijwilligers van de vereniging. Elders in deze Sociïaloog leest u meer 

daarover. De algemene ledenvergadering is op 26 maart a.s. Ook daar 

wordt jullie aanwezigheid op prijs gesteld. 

De ledeninfoavond is 28 maart. Het zou fijn zijn als er veel mensen komen 

want daar wordt vaak van alles verteld en vragen of onduidelijkheden 

kunnen daar opgehelderd worden.  De indeling van de koekenactie 

hebben jullie al per mail gehad maar deze avond is een mooie gelegenheid  
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om afspraken met je groepje te maken. Na de oproep van de vorige keer 

voor kantine diensten hebben zich enkele mensen gemeld waardoor we er 

nu weer genoeg hebben. Dank daarvoor. 

We zijn nog wel steeds op zoek naar iemand die ons bestuur komt 

versterken. Lijkt het je leuk om je samen met ons in te zetten voor de 

vereniging, wacht dan niet langer en meld je aan bij één van de 

bestuursleden. Rest mij niets meer dan iedereen nog een goed en sportief 

seizoen te wensen. 

    Namens het bestuur, Carolyn Avink, secretaris afdeling Volleybal 

 

Mix 1 in het nieuw gestoken 

De tenues van Mix 1 waren hard toe aan vervanging. Wim Bosman 

Installatiebedrijf uit Vorden, die het mixteam al sponsorde, was bereid 

de spelers in het nieuw te steken. 
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Jaarverslag 2017 afdeling Volleybal 
Het jaar 2017 is erg verdrietig begonnen. Op 28 januari is Gerdien 

Bouwmeester na een ziekbed helaas overleden. Gerdien was lid vanaf de 

oprichting en met haar optimistische persoonlijkheid iemand die erg 

gewaardeerd werd bij de vereniging. Zij wordt in en buiten het veld 

enorm gemist. 

In januari zijn de 

trainingen en wedstrijden 

weer begonnen. Alle 

teams hebben het 

seizoen goed afgesloten. 

Dames 2 is kampioen ge-

worden en speelt in 2017-

2018 in de 3e klasse. 

Dames 1 is na promotie 

degradatie wedstrijden gepromoveerd naar de 2e klasse. Goede prestatie 

van beide teams. Nogmaals gefeliciteerd. 

Vanaf mei trainden we met iedereen samen. Het bestond dan vaak uit 

teams maken en samen even een wedstrijdje volleyballen. 

Teamvoorkeuren 

De inventarisatie van de teamvoorkeuren werd voor het seizoen 

2017/2018 weer met het ouderwetse papiertje uitgevoerd. Tijdens de info- 

avond werden de briefjes uitgedeeld.  Dit kon direct ingevuld worden of 

via de mail naar Richard Hulshof worden verstuurd. 

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

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

recreanten team, 2 mix recreanten teams en 1 dames recreanten team. 
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Alle trainers van afgelopen jaar zijn ook dit jaar gebleven wat betekend dat 

ieder team voorzien is van een trainer. De Heren hebben geen behoefte 

aan een trainer en verzorgen hun training elke woensdagavond zelf.   

Stratenvolleybal 

Het stratenvolleybal werd dit jaar in maart georganiseerd. Het was 

verdeeld over twee vrijdagavonden in plaats van drie. Dit kwam door wat 

minder opgave en een sterke voorkeur voor één datum. De finale werd 

gespeeld door de Lankhorsterstraat en de Wogt 2. Na een spannende 

wedstrijd werd de Wogt 2 de winnaar! 

De jaarlijkse koekenactie is dit jaar succesvol verlopen. Er is erg veel 

verkocht en de opkomst van de leden was goed. 

Door het vertrek van onze voorzitter aan het begin van het jaar is het 

bestuur nog niet voltallig, maar wel met veel inzet begonnen aan seizoen 

2017-2018 en blijft zoeken naar versterking. 

Het seizoen 2017-2018 deed het digitaal wedstrijd formulier zijn intrede. 

Het DWF is positief ontvangen. 

Dames 2 en Mix 1 hebben nieuwe tenues. Het is de bedoeling dat over 

enkele jaren de hele vereniging in dezelfde shirts speelt. 

Kersttoernooi 

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

werd het georganiseerd door de dames 2. De opkomst was dit jaar helaas 

niet erg groot. Het was prima geregeld en erg gezellig. In de kantine 

hebben we onder het genot van een hapje en een drankje samen met de 

afdeling voetbal en tennis het jaar afgesloten.  

Tot slot willen we alle vrijwilligers bedanken voor o.a. hun inzet tijdens de 

kantinediensten, fluiten en tellen van wedstrijden. 

    Namens het bestuur, Carolyn Avink, secretaris afdeling Volleybal 



  Maart 2018 

- 32 - 
 

 

Nieuws? 

Als ik dit stukje aan het papier toevertrouw, zijn we nog twee weken 

voor de aanvang van het nieuwe competitieseizoen. U zult wellicht 

denken: maar dan is het pas half maart. Dat klopt. Dit jaar gaat de jeugd 

competitie spelen en op zondagochtend 18 maart gaat het beginnen.  

Wij zijn erg blij met deze nieuwe competitie en vooral over zoveel 

deelname. De nieuwe opzet wordt de rode, oranje en groene competitie 

genoemd. Dit heeft te maken met de kleur en zwaarte van de tennisballen. 

Meer weten? Kom dan gerust eens de jeugd aanmoedigen.  

Competitie 

De competitie voor de senioren begint zoals gebruikelijk begin april. Dit 

jaar hebben we op vrijdagavond een dames- en een nieuw mixteam. Op 

zaterdag is er een heren- en een mixteam.  Dit jaar hebben wij een nieuwe 

tennisleraar naast Maarten Vos op de maandagavond voor de senioren. 

Christof Wijnhoud gaat de jeugd en de senioren op vrijdag les geven.  

Clubkampioenschappen 

De activiteitencommissie heeft laten weten dat de clubkampioen-

schappen enkel dit jaar worden gehouden van 25 t/m 30 maart. Een 

unieke kans om je te meten met mede-clubleden. De activiteiten-

commissie is nieuw en bestaat uit Bastiaan Pikkert, Irene Wolbrink, Evert 

Jan Pellenberg en Jan Willem Krijt. Tot slot nodig ik jullie van harte uit voor 

de a.s. ledenvergadering 26 maart. Mocht ik jullie daar niet treffen, dan 

wens ik iedereen vanaf deze plek een plezierig, sportief tennisseizoen toe. 

 

                                                                                          Groeten, Jan Willem Krijt 
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Even voorstellen:  
 

Ik ben jullie nieuwe tennistrainer 
 

Zoals jullie wellicht weten, hebben we naast Maarten Vos een nieuwe 

tennistrainer: Christof Wijnhoud, 46 jaar. Hij stelt zichzelf voor. 

Sinds mijn 19e ben ik al tennis-

trainer. Mijn spelniveau is 3/3. 

Mijn gehele jeugd bestond uit hard 

trainen, fanatiek wedstrijden en 

competitie spelen. Hoogtepunten 

zijn het driemaal Nederlands 

kampioen worden in een 

hoofdklasse zondag heren team en 

hoofdklasse zondag mixteam.  

Tennisgezin 

Ik kom uit een echt tennisgezin. 

Mijn vader en mijn beide broers, 

zijn ook tennistrainer geweest. 

Mijn broers hebben een carrière 

switch gemaakt. Ik ben nog de 

enige die fulltime tennisles geef en 

ik vind het fantastisch om te doen.  

Leuk? 

Sommige mensen vragen aan mij, ruim 25 twintig jaar lesgeven…..vind je 

dat nog steeds leuk? Volmondig kan ik dat met een JA beantwoorden. Ik 

heb bijna altijd te maken met enthousiaste leerlingen die lekker hun hobby 

aan het beoefenen zijn, ben altijd lekker in de buitenlucht, sta bijna nooit 

in de file naar mijn werk en bovenal, als ik werk, ben ik zelf bezig met mijn  
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hobby en mijn lievelingssport. Mooier kan het toch niet? De mensen die 

ooit van mij les hebben gehad, weten dat ik altijd met veel enthousiasme 

en passie op de baan sta en ik merk dat mijn leerlingen dat enthousiasme 

snel overnemen. Dat doet mij deugd en geeft mij veel voldoening in mijn 

werk.  Ik kijk uit naar een prettige samenwerking met ProTe-In en Sociï. We 

willen de vereniging nog bruisender maken met veel activiteiten voor 

junior en seniorleden waar iedereen van jong tot oud veel plezier beleeft 

aan het uitoefenen van zijn of haar hobby….TENNISSEN! 

Ik heb er zin in! Tot snel op de baan. Groet, Christof Wijnhoud 

 

Geslaagd ouder-kind toernooi 

Zondag 18 februari hebben we een ouder-kind toernooi georganiseerd. 

De winnaar van het toernooi werd Merel Keppels. Er hadden zich 15 

teams opgegeven, een mooi aantal. Een  verslag van Henk Olthof. 

Het toernooi begon om 13.00 uur en het was een prachtige zonnige dag. 

De wedstrijden werden ter plaatse ingedeeld en men speelde een 

dubbelpartij van 15 minuten. Tussendoor verzorgde Kristy Gotink een 

lekker hapje en een drankje. Er zaten veel spannende partijen tussen. De 

telling was gewoon in punten en niet in games.  

De spelende teams mochten samen bepalen of je groot of klein veld wilde 

gebruiken en met welke ballen er werd gespeeld. Vrijwel iedereen heeft 

vier wedstrijden gespeeld. Als laatste gingen alle ouders de baan op om 

nog een partijtje met elkaar te spelen. Toen de laatste slagen waren 

gespeeld, stond er in de kantine voor iedereen patat met een kroket of 

frikandel klaar. Het was in alle opzichten een geslaagde middag.  
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Jaarverslag 2017 afdeling Tennis 
Het jaar 2017 begon met winters weer en sneeuw. In januari kon er 

daardoor een bepaalde periode geen gebruik worden gemaakt van de 

tennisbanen. Maar toen het wat beter weer begon te worden, werd er 

volop getennist, lessen gevolgd en competitie gespeeld. 

 

In 2017 werden de lessen wederom verzorgd door Maarten Vos. Er werd 

een wintercyclus, voorjaarscyclus en najaarscyclus gegeven. Het animo 

voor lessen was wederom groot, zowel bij de jeugd als bij de senioren. 

Vanaf het najaar is gestart met het aanbieden van lessen in kleinere 

groepen, om zo de kwaliteit goed te kunnen waarborgen en meer 

aandacht per individu te hebben. 

 

Competitie 

Aan de voorjaarscompetitie hebben 5 teams deelgenomen: 2 dames teams 

op vrijdag  in de 3e en 4e klasse; heren 1 en heren 2 op zaterdag in de 2e en 

4e klasse en een mix team op zaterdag (4e klasse). Aan de zomer-

avondcompetitie in mei en juni hebben één dames team en één mixteam 

deelgenomen. De najaarscompetitie werd gespeeld door twee 

damesteams op vrijdag avond (2e en 3e klasse) en een herenteam op 

zaterdag (2e klasse). De meeste teams zijn in de middenmoot geëindigd, 

maar een uitzondering is het mixteam tijdens de voorjaarscompetitie: Nel 

Nijenhuis, Suzanne Nijenhuis, Manon Peters, Bennie Peters, Bastiaan 

Pikkert en Peter Wolbrink zijn kampioen geworden! 

 

Clubkampioenschappen 

De clubkampioenschappen enkelspel zijn gespeeld van 19 t/m 24 juni en 

de mix van 4 t/m 9 september. Van 23 t/m 25 oktober werden voor het 

eerst jeugdkampioenschappen gehouden. Er was veel animo om mee te 

doen en de jeugd was erg enthousiast over hun clubkampioenschap. 
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Eind oktober / begin november werd voor het eerst het Wichmond Open 

Tennistoernooi gehouden. Bijna 80 tennissers uit de omgeving deden mee 

en er werd gespeeld in de klasse 6 t/m 8 (dubbel en mix). Organisatorisch 

verliep het toernooi prima en er wordt terug gekeken op een succesvol, 

gezellig en gemoedelijk toernooi waarop in 2018 waarschijnlijk een vervolg 

gaat komen. 

 

Schooltennis 

Op 19 mei heeft er weer schooltennis plaatsgevonden voor leerlingen van 

basisschool de Garve. De clinic, wederom verzorgd door Maarten Vos, 

werd wederom met veel enthousiasme ontvangen.  

Kerstactiviteit 

Het jaar werd afgesloten met een kerstactiviteit. Dat vond plaats op 20 

december. ‘s Middags was er een tennisactiviteit met aansluitend eten 

voor de jeugd. ’s Avonds waren de senioren aan de beurt om de baan op te 

gaan en werd er gezellig afgesloten met een drankje samen met voetbal en 

volleybal. Tot slot een woord van dank aan alle vrijwilligers en sponsoren 

die onze vereniging ondersteunen.  

Kristy Gotink-Kornegoor, secretaris afdeling Tennis 
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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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-   19   -   

  

  

  

  

  

  

  

Lankhorsterstraat 31, 7255 LC    Hengelo   

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

E:  info@bremerstraatwerk .nl   

 

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 di- en do-avond vanaf 20.00 uur. 

 

Tennissen in de winter 

Het spelen op kunstgrasbanen is in de winter aan regels gebonden.  

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 kun je er gewoon  op gaan tennissen.  

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


  Maart 2018 

- 40 - 
 

 



  Maart 2018 

- 41 - 
 

 

 

 

Naam: Monique Fritz 

Woonplaats: Hengelo Gld (‘Hengel’). 

Beroep: Zelfstandig kapster. 

Verliefd/verloofd/getrouwd/single:  

Verliefd op Henk-Jan Rietman. 

Hobby’s:  

Volleybal en vakantie. 

Antwoord op de vraag van Nout: 

”Hoe zag jouw sportcarrière eruit voordat je 

bij Sociï kwam?”  

Circa 20 jaar geleden heb ik ook al eens een 

paar jaar gevolleybald bij Sociï, daarna aan 

stratenvolleybal gedaan in Hengelo en sinds dit seizoen ook weer 

volleybalster bij Sociï.  

Hoe ben jij betrokken geraakt bij Sociï? 

Via Anja Hissink, die vroeg of ik weer kwam volleyballen. 

Een goede en een slechte eigenschap?  

Goede: Eerlijk, behulpzaam. 

Slechte: Roken (eigenlijk een slechte 

gewoonte!) 

Favoriet eten en drinken?  

Pasta’s en zoete rosé met ijs. 
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Wat lees je meteen in de Sociïaloog? 

Ik begin gewoon voorin. 

Favoriete muziek? 

Muziek uit de jaren 80. 

Waar ben je trots op? 

Op mijn dochter Daphne. 

Met wie zou je één 

dag willen ruilen? 

Met Koningin Máxima, wanneer ze een ver 

land bezoekt. 

Waarin zou je graag beter willen zijn?  

Misschien iets vaker nee durven zeggen. 

In welke film zou jij de hoofdrol willen 

spelen? 

Gooische Vrouwen. 

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

Donald Trump, Oprah Winfrey en Hillary Clinton. Zelf niets zeggen, alleen 

de discussie volgen. 

 

Waar heb je een hekel aan? 

Mensen die liegen. 
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Meest overschatte persoonlijkheid?  

Chantal Janzen. Heb ik helemaal niets 

mee! 

Waar kunnen ze jou ‘s nachts voor 

wakker maken? 

Liever niet, laat mij maar lekker slapen. 

Wat is jouw leukste avondje uit tot nu toe? 

Hengelose Kermis, 17 juli 2016. 

Waar heb jij bewondering voor?  

Voor mensen met doorzettingsvermogen. 

Wat zou je ooit nog willen meemaken? 

Voor de tweede keer een reis maken door Nieuw-Zeeland. 

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

eiland, wie of wat zou dat zijn?  

Boot (voor de terugreis), eten & drinken en Henk-Jan. 

Aan welk moment denk jij met schaamte terug?  

Aan de Keijenborgse kermis. Iets te diep in het 

glaasje gekeken. 

Wat is voor jou het meest opmerkelijke 

nieuws van de laatste tijd?  

Dat eind februari 2018 het 

temperatuurverschil tussen Curaçao en 

Nederland bijna 40 °C is (zelf geconstateerd).  

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

André Hissink. 

Vraag 1: Heb je nu onderhand alle afdelingen van Sociï gesponsord? 

Vraag 2: Ga je het 50 jaar tennislidmaatschap volmaken? 
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