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29ste jaargang - nummer 4 - september 2015 
Clubblad van Sportvereniging Sociï Wichmond-Vierakker  

I: www.svSociï.nl  E: website@svSociï.nl 
 

Afdeling voetbal 
Secretariaat:  Nout Nijenhuis 
   Hertog Karel van Gelreweg 37 
   7251 XK  Vorden 
   T: (0575) 552576 
Kopij Sociïaloog: Vacature 
 
Afdeling volleybal 
Secretariaat:  Anita Wullink 
   J.D. Pennekampweg 18,  
   6999 CJ  Hummelo 
   T: (0314) 785749 / 06 20753216 
Kopij Sociïaloog: Philip Vaartjes T: (0575) 441651 
 
Afdeling tennis 
Secretariaat:  Kristy Gotink-Kornegoor 
   Okhorstweg 7,  
   7234 SV  Wichmond 
   T: 06 51011307 
Kopij Sociïaloog: Tanja Kits T: 06 24249721 
 
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: 
1 december 

2015! 

http://www.svsocii.nl/
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Beste lezers,   

Voor voetbal en volleybal is het nieuwe seizoen net van start gegaan. Bij 

tennis is het seizoen alweer over de helft. Juist in deze najaarsmaanden is 

het mooi te zien hoe alle sporten van Sociï samenkomen: op het veld, in de 

hal en in de kantine. Voor je ligt de nieuwe Sociïaloog, die een subtiele 

facelift heeft ondergaan. Na Mike Toker (dank!) doet nu Marcel Gosselink 

de vormgeving van het clubblad. ‘Het rooie blaadje’ wordt het ook wel 

genoemd. De Sociïaloog komt voortaan vier keer per jaar uit: september, 

december, maart en juni. Er is ook een inhoudelijke verandering: we 

hebben een speciale pagina voor kinderen, zodat ook zij al op jonge 

leeftijd met het clubblad (en dus het clubgevoel) vertrouwd raken. Het is 

een eerste opzet en we houden ons aanbevolen voor andere leuke ideeën. 

Tot slot willen we je aandacht vragen voor onderstaande oproep. In 

verband met het vertrek van redactielid Caroline Visser (dankjewel, 

Caroline voor je inzet al die jaren!) zijn we op zoek naar versterking van de 

redactie. Schroom niet  en meld je aan.     

                    De redactie 

                      

 

De Sociïaloog is op zoek naar:  
    Redactielid afdeling Voetbal 
Dus vind jij het leuk om….. 

- Kopij voor de afdeling voetbal te coördineren? 
- Zelf af en toe een stukje te schrijven? 
- Circa viermaal per jaar een redactievergadering bij te wonen? 

Meld je dan aan. Stuur een e-mail naar info@gosselinktekst.nl  
Wil je meer informatie, bel dan naar Philip Vaartjes, tel. (0575) 441651 
of Tanja Kits, tel. 06-24249721. 
 

mailto:info@gosselinktekst.nl
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“Ik hoop dat dit 

fenomeen doorzet of 

zelfs uitbreidt met 

45+ en 65+.” 

 

Vol goede moed zijn we weer begonnen aan een nieuw seizoen. Dit 

seizoen met vier seniorenelftallen en damesteam. Nieuw is een 35+ team 

dat op vrijdagavond in toernooivorm een competitie speelt. Voor 

mensen die interesse hebben, kom eens kijken. Ook is het mogelijk een 

45+ team te vormen bij voldoende deelname. De KNVB heeft zelfs het 

wandelvoetbal geïntroduceerd voor de 65+. 

Opvallend nieuwtje van de KNVB is pupillen te laten spelen zonder 

scheidsrechter. Meest opvallend is de reden die er bij genoemd wordt: 

namelijk wanordelijkheden en agressie. En 

dan zeg ik het nog netjes. Nu heeft de 

KNVB een pilot opgestart om de F-pupillen 

te laten spelen zonder scheids, waarbij   

ouders  op een afstand van minimaal 20 

meter mogen toekijken. Dit om de 

kinderen weer vooral te laten spelen en 

plezier te hebben. Ik juich dit toe al zou het 

niet nodig moeten zijn. Laten we binnen 

onze eigen vereniging ervoor zorgen dat dit niet nodig is en ook elkaar 

daarop aanspreken als het voorkomt. 

Ook van deze kant wens ik natuurlijk Tim Kollen veel succes als trainer van 

onze selectie. Een uitgedunde selectie weer aangevuld met spelers uit het 

derde. De eerste resultaten lijken hoopvol al is er voor de beker niet 

gewonnen. Maar spelen tegen Vorden, Pax en Loil 1 is vooral ook om 

conditie op te doen en Tim kan zijn spelers aan het werk zien. Ook kwam 

er veel publiek mee uit Vorden en Hengelo. 
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Ik zei het al, 35+ is nieuw voor Sociï. En het heeft toekomst. Een aantal  

leden die al gestopt waren (vaak door blessures) hebben zich hiervoor 

opgegeven. Als sportvereniging willen we hier gaarne aan meewerken 

omdat het de spelers aan het sporten houd, de vereniging contributie en 

kantine omzet opbrengt. Ik hoop dat dit fenomeen doorzet of zelfs 

uitbreidt met 45+ en 65+. In deze Sociïaloog kun je hier meer over lezen. 

Dan onze redactie van de Sociïaloog, die is op enkele posities gewijzigd (zie 

pagina 3). Voor de afdeling voetbal zoeken we nog een redactielid. 

Daarnaast heeft Marcel Gosselink op zich genomen om het clubblad in 

elkaar te zetten. Ik wens de redactie en Marcel veel succes. Wel heeft het 

bestuur besloten om het clubblad vier in plaats van vijf keer uit te laten 

komen. Ook in de kantine nieuwe gezichten achter de bar. Ook deze 

vrijwilligers zijn weer gestart onder leiding van Wilma. Mooi werk, maar als 

er nog meer vrijwilligers zijn: je bent altijd welkom. 

T.V. Gelderland is langs geweest. Het hele dorp was druk in de weer. Onze 

parkeerplaats was uitgezocht om de uitzending plaats te laten vinden. 

Voor Wilma en Sil en Martijn (Olde Kriet) aanleiding om een gezellige 

afterparty te organiseren. Voor Sociï heeft dit € 1.200 opgeleverd. 

Opnieuw bedankt vrijwilligers die meegeholpen hebben. Het was een dag 

van veel teamwork en denkvermogen. Met een mooie uitkomst zo rond 

een uur of 6 ‘s avonds  waarna de afterparty kon beginnen. 

Minder opvallend misschien, maar het moest nog wel even gebeuren, was 

de afwerking van de verbouwing. Een laatste wens (er zijn alweer nieuwe) 

was om de hele oude vloer te verwijderen. Inmiddels is dit in een  

recordtempo gebeurd en ligt er een nieuwe vloer in. Zo zie je maar hoe 

belangrijk vrijwilligers zijn voor onze vereniging.   

                    

     Namens het bestuur, Gert Hiddink 
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Lange bal nekt Sociï in eerste competitiewedstrijd 

Sociï heeft de competitie van 2015/2016 afgetrapt met een derby tegen 

Basteom. De eerste competitiewedstrijd onder de nieuwe trainer Tim 

Kollen.  

De eerste de beste lange bal die door 

Basteom werd gegeven, viel direct over Hans 

Vleemingh heen die daarmee gezien was. De 

linksbuiten van de gastheren besloot deze 

buitenkans gelijk maar te benutten: 1-0. Sociï 

herpakte zich wat en kon druk naar voren 

zetten. Na 25 minuten kwam het elftal terug 

in de wedstrijd. Roy Eulink kreeg de bal op een meter of 20 van het doel en 

volleerde de bal op prachtige wijze in het hoekje: 2-1. Eén minuut voor 

rust viel wederom een lange bal over de Sociï-verdediging. Die werd 

uitgespeeld waarna 3-1 op het scorebord prijkte. 

In de tweede helft begon Sociï vol frisse moed aan de inhaalrace. Maar net 

toen dat na een minuut of tien leek te lukken stond er een counter van 

Basteom tegenover: 4-1. Een minuut of tien voor tijd kreeg Sociï eindelijk 

eens een cadeautje terug van de onnavolgbare leidsman. Omdat de keeper 

de bal te lang vastgehouden zou hebben, mocht er aangelegd worden 

vanaf de rand van de zestien. De eerste poging ging nog mis, maar uit de 

zoveelste rebound kon Marco Vreeman resoluut raak trappen: 4-3, tevens 

de eindstand. 
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Derde wedstrijd: Be Quick troeft Sociï af 

De derde wedstrijd van het seizoen van Sociï was de uitwedstrijd op het 

kunstgras van Be Quick. Deze club degradeerde het afgelopen seizoen uit 

de vierde klasse en wil natuurlijk zo snel mogelijk weer promoveren. 

Sociï liet zich in het begin afbluffen en beperkte zich veelvuldig tot 

verdedigen. Dat ging de heren aanvankelijk goed af tot er in de tiende 

minuut een Zutphenaar op links vrije doortocht kreeg: 1-0. Ondanks deze 

tegenslag kon Sociï zich toch nog oprichten, hoewel Be Quick  gevaarlijker 

bleef. Sociï kreeg enkele kansen, maar beging in de 40e weer een cruciale 

fout door de bal op links in te leveren bij de tegenstander: 2-0. Nog voor 

rust trachtte Sociï de aansluitingstreffer te maken en zag Remco ter 

Harmsel de keeper nog net zijn afstandsschot uit de hoek ranselen. 

Sociï begon de tweede helft verbeten, maar 

voordat het echt gevaarlijk was geworden, lag er 

aan de andere kant van het veld wederom een bal 

in. Ditmaal mocht Be Quick vanuit de middencirkel 

opstomen richting het doel van Henry Vreeman en 

afronden. Kevin Esselink had vervolgens nog de 

mogelijkheid om de wedstrijd enigszins van 

spanning te voorzien, maar hij liet zich te ver naar 

buiten drijven. In de 75e minuut werd de wedstrijd 

van de laatste spanning ontdaan door wat fraaie 

acties van de blauw-witten: 4-0. Even later 

verzorgde invaller Tim Groot Roessink de eretreffer voor Sociï uit een door 

Gert-Jan Loman genomen vrije trap. In de 90e minuut viel nog een treffer 

voor de statistiek: 5-1 (eindstand).  

              Nout Nijenhuis 

Kijk voor alle uitslagen en het programma van Sociï op www.svsocii.nl 

http://www.svsocii.nl/
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De schuldvraag 

 Natuurlijk ontkom ik er niet aan om in de 

dagen na de twee, desastreus verlopen, 

wedstrijden van het Nederlands elftal een 

mening te geven over het huidige 

Nederlandse voetbal. Verlies tegen IJsland 

(0 – 1) en Turkije (3 – 0) heeft ervoor 

gezorgd dat deelname aan de Europese 

Kampioenschappen 2016 in Frankrijk zo 

goed als onbereikbaar is geworden. In 

ieder geval hebben we het niet meer in eigen hand. We zijn afhankelijk van 

puntverlies van Turkije en moeten zelf nog twee keer winnen. Dat is wel 

eens anders geweest, maar belangrijker is de vraag wiens schuld het is. We 

moeten wel met onze vinger naar iemand kunnen wijzen. Bij voorkeur, 

nee, per definitie, niet naar onszelf. Zoals gezegd moet ook ik, als 

zelfbenoemd columnist van ons clubblad, een mening hebben over het 

debacle. Iedereen ging mij immers al voor. Om wat voorbeelden te geven 

van mensen die ik nog wel eens 

volg, de volgende citaten. Willem 

van Hanegem in zijn column in 

het AD: “Bij Oranje loopt een 

aantal spelers dat alleen maar 

met zichzelf bezig is. Neem 

Memphis. Het is net Goldfinger met die mooie schoenen van hem. Maar 

wat heeft het Nederlands elftal eraan? Hij heeft alleen maar op de grond 
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gelegen, om moedeloos van te worden.” Natuurlijk is het gemakkelijk om 

één speler uit het team te noemen, maar in dezelfde column raakt van 

Hanegem, volgens mij, een belangrijke oorzaak van de huidige problemen.  

“Je kunt beter met die jongens gaan praten en ze eens uitleggen hoe ze 

samen moeten spelen. Ik zie steeds een speler aan de bal en anderen die 

er bij staan te kijken. Er wordt bijna niet meer gecombineerd. Over voetbal 

nadenken, ho maar. Al die randverschijnselen zijn belangrijker.” Het 

ontbreken van het teamgevoel en het individu, dat zichzelf belangrijk vindt 

of belangrijker wordt gemaakt dan het team. En natuurlijk alle daarbij 

behorende randverschijnselen. Of zoals van Hanegem het verwoordt: 

“Maar daar zijn we wel allemaal schuld aan. We zetten die jongens zelf op 

een voetstuk. Als Memphis een hakje geeft, dan is de verslaggever al 

lyrisch.” De vraag is dus of de spelers alleen schuld hebben. Het antwoord 

ligt, zoals vaak, in het midden. Dat kan natuurlijk niet, want waar moet ik 

mijn beschuldigende vinger dan op richten? Een ander voorbeeld. Direct 

na de wedstrijd werd aanvoerder Robin van Persie geïnterviewd. Met 

stijgende verbazing hoorde ik 

hem de volgende dingen zeggen. 

“De eerste helft hadden we 

gewoon de controle. Ondanks 

die twee momentjes speelden 

we wel goed. We waren goed 

aan de bal, creëerden een aantal 

goede kansen en daarom vond ik 

het ongelukkig dat we achter 

kwamen.” Controle ? Goed aan de bal ? Gewoon 3 - 0 verloren toch! Ik heb 

van Persie hoog zitten, maar toont hij zich nu een speler die niet wil zien 

dat het gewoon niet goed genoeg is wat het Nederlands voetbal 

momenteel brengt ? Het lijkt er op en de schuldige lijkt gevonden. Maar 

ook nu is het weer niet zo zwart-wit als het lijkt. Later op de avond zag ik 
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het gesprek tussen Jack van Gelder en onze bondscoach, Danny Blind. En 

wie schetst mijn verbazing; dezelfde teksten (meer kansen dan Turkije, het 

lag niet aan ons veldspel, de bezetting was goed, we zijn niet zo slecht als 

we nu laten zien), geen 

wonder dat zijn spelers 

hetzelfde praten. Het ligt weer 

niet alleen aan de spelers, 

maar ook aan de trainer. Weer 

kan ik niet wijzen. Hoe kom ik 

zo in hemelsnaam tot een, 

columnist waardige, stellige mening?! De oplossing dient zich een dag na 

de wedstrijd, maandag 7 september 2015, spontaan aan. Het Nederlands 

elftal, inclusief bobo’s, komt op Schiphol aan en de directeur van de KNVB, 

Bert van Oostveen alias Bart van Oosterveen, antwoordt op de eerste 

vraag die hem gesteld wordt: “Ik ben directeur en dus ben ik ook 

eindverantwoordelijk.” Klaar, opgelost, opstappen en wegwezen! Helaas 

lijkt hij zijn eindverantwoordelijkheid niet te vertalen naar de conclusie dat 

hij gefaald heeft. “Als je iemand de schuld moet geven van deze teringzooi 

dan het directeurtje van de KNVB. 

Hij is die kabouter die eind april 

met de kampioensschaal in zijn 

achterbak komt aanrijden. Deze 

visionair moest zo nodig Ronald 

Koeman passeren als bondscoach 

en verzon een debiele constructie 

met eerst Hiddink en daarna Blind,” schrijft Hugo Borst in zijn column van 

afgelopen maandag. Ik ben het met hem eens al was het alleen maar om 

mijn beschuldigende vinger te kunnen wijzen. Zo heb ik toch nog mijn 

oplossing van de schuldvraag.                                        

                           Jan Garritsen 
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Nu ook een 7 tegen 7 team bij Sociï!  

We hebben het voor elkaar gekregen: een 7 tegen 7 team bij  Sociï. Na de 

oproep in de Sociïaloog en op de Sociï-site ging het balletje rollen. In 

totaal  hebben zich  maar liefst 16 spelers  aangemeld voor het 7 tegen 7 

team. Dit lijken er veel te veel, maar dit aantal heb je echt  nodig om op 

vrijdagavond met minimaal elf spelers aan de wedstrijden te beginnen.  

Van deze zestien personen zijn er negen  spelers die weer lid zijn 

geworden van S.V. Sociï. Dit is natuurlijk geweldig voor de vereniging. 

Daarnaast heeft het team zelf een technische staf geregeld en wat voor 

een. De 3 W’s zijn weer van stal gehaald. Totaal 88 jaar leiderservaring, 

dan kan het toch niet mis gaan. Wie zijn de 3 W,s? Dit zijn Jos Wolbrink, 

Jan Wolbrink en Bennie Wolbrink (voorheen ‘rooie Bennie’) 

Indeling  

Het 7 tegen 7 team is ingedeeld in een competitie met vier andere teams. 

Naast Sociï zitten FC Zutphen, Be Quick, AZC en Basteom in de competitie. 

Er wordt op 5 vrijdagavonden in toernooivorm gespeeld. Er wordt ge-

speeld op een half veld en elke wedstrijd duurt 20 minuten.  Elke vereni-

ging is eenmaal gastheer op de vrijdagavond. Bij Sociï was dit op vrijdag 25 

september. 

De eerste wedstrijden zijn al gespeeld op vrijdag 4 september bij AZC. Na 

de eerste wedstrijd tegen AZC werden de mobieltjes al gepakt om te 

vragen of de platte wagen al uit de schuur gehaald kon worden.  Dat was 

echter wat voorbarig. De andere teams bleken namelijk veel beter op 

elkaar ingespeeld dan Sociï . Na de wedstrijden was het echter erg gezellig 

bij AZC, en naast spelplezie daar gaat het natuurlijk óók om.  

                        Roland Wolbrink 
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F’jes gaan met prijzen aan de haal 

Voetbalvereniging Voorst organiseerde begin september een pupillen-

toernooi. Ook onze jongste voetballers waren van de partij op de 

Voorster velden. En met succes! De Sociïaloog vroeg Niek (F2) om zijn 

ervaringen op papier te zetten. Dat deed hij kort maar krachtig. 

“Ons team van F2 heeft de 

‘eerste beker’ gewonnen 

op het voetbaltoernooi in 

Voorst. De F1 haalde de 

tweede prijs,” zo weet Niek 

te melden.  

Teamleden 

“In mijn team zitten Mart, 

Lars, Emma, Joost, Emily, 

Lucka, Jonathan, en ikzelf 

natuurlijk. We worden ge-

traind door Peter, Jasper en pappa. En verder weet ik niks meer,” besluit 

Niek. 

  

Het trotse F-team met de beker. 
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“Bòvendien hebt 

ze ut veurdeel van 

mixen en dat hult 

de balle der een 

bètjen in zak moar 

zeggen.” 

 

Der weer an met zien allen!  

Noa de zommeruutgoans-

tied en de karmisse mot wie 

der sportstief an zo is alle 

joarn de tendens en dat is dit 

joar niet aans dat geld veur 

de tennis, veur de volleybal 

en veur de voetbal. 

En… zo hebt de autoriteiten 

ons verzekerd, wie zit in een 

krimpgebied en dat is veur een vereniging as  Sociï in kleine dörpkes as 

Vierakker/Wichmond een hard gelag at de jeugd soms noar elders trekt. 

Niet allènig met sporten, moar ok met wonen. 

Ut is ter bie geblèven en de aantallen blieft zo 

ongeveer etzelfde, dus die hebt geluk zoj 

kunnen zeggen. Plezierige spullers die mixers, 

woarmee ik helemoale niks van die aanderen 

zegge, want ik bun ok niet aaltied een mixer 

west. Dus ut kump nog wè. Helemoale aj met 

eenne sport te maken hebt die aj in 

teamverband speult moj wel genog jeugd bie 

mekare hebben um ze wat te kunnen loaten 

doen met mekare.  
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“Nog effen oaver 

die jongkeerls die 

elders voetbalt.” 

Bie de tennis is dat nog een betjen makkelijker lik ut, um dat dat een 

betjen individualistischer is, zo kun iej dat verkloaren. Moar bie de voetbal, 

toch de sport der sporten in ons kikkerlandjen mot iej al aardig mensluu in 

de umgeving hebben um een bulte teams gangs te hollen. En geen jeugd 

geen toekomst zekt ze dan. 

Doar liekt wat op vunden, deur die jongs elders te loaten voetballen zo dat 

ze in een verband kunt speulen met jongsluu van hun eigen lèèftied. 

Tegeliek bunt ze, ik mene veurig joar met een damesvoetbalteam begun 

en dat slut an he'k heurt. De sch(r)ik stroalt der an alle kanten vanaf zegt 

één van de elf wördvuursters. 

De voetbal lik aardig an't bewègen want dit 

seizoen bunt ze ok met vieftig-plussers in de 

were goan, of bunt ut viefendertig plussers 

met een conditie van........ Gien idee ik bun 

geen voetballer. Ze nuumt ut zeuven kere 

zeuven, dat is gien verbèterde 4x4, moar ut is 

aanders, ut geet allemoale iets makkelijker en 

dat is denk ik de oavereenkomst met een 4x4 

toch? 

Wie wet komt ze ooit terugge, moar dan mot wie as vereniging wel een 

betjen in beeld blieven, es bie die jongs goan kieken, interviewtje in de 

Sociïaloog van heur team en regelmoatig op de heugte hollen wat ter in 

onze vereniging speult. Dus... veur die jeugd, moar ok misschien wel veur 

aander (jong)volk een gratis klupblad zegt:  

          De Schoaphedde  
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Voor het eerst een speciale pagina voor de kleintjes. We beginnen met 

een kleurplaat. Ook kun je een selfie insturen. Heb je andere leuke 

ideeën? Laat het ons weten en stuur een e-mail naar de redactie van de 

Sociïaloog: info@gosselinktekst.nl. 

Maak een  geinige selfie! 

Maak een leuke of maffe selfie en stuur deze naar de Sociïaloog. Wij 

plaatsen dan de leukste in de volgende uitgave. Mail je selfie naar: 

info@gosselinktekst.nl 

 

mailto:info@gosselinktekst.nl
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Albert Heijn Grotenhuys Vorden wederom drie 

jaar sponsor Sociï-selectie  
 

Het zat er al even aan te komen, maar dinsdag 1 september jl. was het 

dan zover. Met de Albert Heijn Grotenhuys Vorden heeft s.v. Sociï 

opnieuw met een trouwe sponsor het contract kunnen verlengen.  

 

Al jarenlang hebben de namen van Yvonne en Wilbert Grotenhuys op de 

sporttassen gestaan van de selectie van s.v. Sociï en ook de komende drie 

jaar zullen zij herkenbaar zijn op de tassen van de selectie. Waarbij het 

begon als Super de Boer Grotenhuys Vorden zullen ze nu namens de Albert 

Heijn Grotenhuys Vorden schitteren op de sporttassen.  

 

Verbouwing 

Yvonne en Wilbert staan in de regio bekend als supermarktondernemers 

waar ze zich al jarenlang in deze 

branche bevinden. In al deze jaren 

hebben ze te maken gehad met 

verschillende formules.  

 

Sinds kort en na een schitterende 

verbouwing zijn ze gekoppeld aan de 

Albert Heijn. Wederom een succes. 

Wilbert zet zijn handtekening. 
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Officiële overhandiging 

Op dinsdag 1 september werd voor de bekerwedstrijd tegen v.v. Vorden 

een mooi moment gepakt voor de officiële overdracht van de tassen aan 

de selectie.  

Na een woordje 

van de voorzitter 

werd er vervolgens 

met een bos 

bloemen en de 

nieuwe tassen de 

gelegenheid gepakt 

voor het maken van 

enkele foto’s. Na 

deze overdracht 

werd het contract 

officieel verlengd. 

Als sponsorcom-

missie willen wij namens S.V. Sociï Yvonne en Wilbert Grotenhuys hartelijk 

bedanken voor het vertrouwen en kijken wij uit naar wederom een mooie 

en sportieve samenwerking.  

 

 

   
 

  

De selectie met de nieuwe sporttassen. 

Oud ijzer actie! 

De container voor oud ijzer staat nog aan de Walterslagweg 4 in Baak. 

Wil je nog wat inleveren of moeten we het komen halen? Bel dan even 

naar 0615514711. Dit kan nog tot 10 oktober a.s. De opbrengst is 

natuurlijk voor de S.V. Sociï. In maart volgend jaar is er trouwens 

opnieuw een oud ijzer actie! 

      Groet, Gert Hiddink 
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Mail een leuke, spannende 

of opmerkelijke foto 

  

We kunnen we altijd foto’s gebruiken in 

de Sociïaloog. Dus stuur in die leuke foto 

van je team, van die gezellige nazit in de 

kantine of van dat  opmerkelijke of 

spannende moment in de wedstrijd. 

Mail je foto (met bijschrift uiteraard!) 

naar info@gosselinktekst.nl 

  

Sociï-3 aan de hangtafel. 

Najaarscompetitie Heren. 

Sociï-4 praat na over het gelijkspel. 

Sociï-Dames: Manon Terink in actie. 

Sociï-2 aan het bier. 

mailto:info@gosselinktekst.nl
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Beste volleyballers, 

We staan weer aan de 

voet van een nieuw 

seizoen, de koppen leeg, 

de teller op nul en we 

mogen weer. De start van 

het seizoen is qua invulling 

van ons trainersbestand, 

zoals jullie waarschijnlijk 

wel weten, nog niet 

optimaal. Dit gaat dan met name op voor Dames 1. Inmiddels heeft Dinand 

de eerste trainingen voor de beide mixteams verzorgd, fantastisch om te 

zien! Uiteraard heeft dit de aandacht van het bestuur, maar wij staan 

zonder meer open voor tips. Mochten jullie dus wat horen of zien, wij 

houden ons aanbevolen. 

Verder hebben wij jullie voor het komende seizoen de toezegging gedaan 

dat de temperatuur in de hal gedurende de wintermaanden omhoog zal 

gaan. Graag  worden wij door jullie op de hoogte gehouden of de 

gemaakte afspraken het gewenste effect sorteren. 

Rest mij om jullie allen een fantastisch volleybalseizoen toe te wensen. 

Laten we hopen op mooie prestaties van onze teams, maar bovenal dat we 

heel veel balplezier met elkaar mogen beleven! 

     Namens het bestuur, Dirk Breukink 
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Nog lang geen einde tennisseizoen, want ….! 

Ondertussen is het half september. We gaan al richting de herfst. De 

dagen worden korter, maar er komt de komende periode weer genoeg 

gelegenheid om te tennissen. De najaarscompetities zijn immers net 

begonnen. En natuurlijk hebben we aan het eind nog een gezellige 

slotavond op 6 november. Vergeet ook de wekelijkse racketavond op de 

dinsdag niet. 

De clubkampioenschappen (Dubbel/Mix) zijn net achter de rug. Deze zijn 

opnieuw zeer succesvol verlopen dankzij het organiserend damescomité 

Annemiek, Annemieke, Kristy en Marije, waarvoor hartelijk dank. En fijn 

dat jullie ook volgend jaar de organisatie op jullie willen nemen.  

Binnen het bestuur zijn we ons aan het oriënteren voor een gezonde 

toekomst. Hoe krijgen we meer (jeugd)leden, een andere tennis onder-

grond en een passende aankleding van de kantine/terras? Wat is er 

mogelijk, zowel financieel als soort baan? Dat zijn zo enkele vragen die 

spelen. Mocht je ideeën hebben dan horen we die  graag. We houden jullie 

op de hoogte van ontwikkelingen. Hopelijk tot snel op de tennisbaan.   

             Jan Willem Krijt 

 

 

Niet vergeten! 

Zaterdag 6 november is de feestelijke slotavond 

van het tennisseizoen. Nadere informatie volgt 

via de mail. 
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Clubkampioenschappen Enkel, Dubbel en Mix 

Tropische hitte, regen, Hollandse wolken met zo nu en dan zon. De 

omstandigheden van de clubkampioenschappen 2015 waren zeer divers 

dit jaar. In juni waren er eerst de clubkampioenschappen Enkel, gevolgd 

door  de clubkampioenschappen Dubbel en Mix in de eerste week van 

september.  

 Beide clubkampioenschappen waren op sportief gebied een groot succes 

met veel deelnemers en spannende wedstrijden. De spanning was in alle 

categorieën te snijden met spelers die het elkaar flink lastig maakten op de 

baan. De stress van de supertiebreak hebben veel teams aan den lijve 

mogen ervaren. De winnaars lijken logisch, gezien hun eerdere prestaties 

en hun staat van dienst. Maar ze hebben het zeker niet cadeau gekregen. 

Voor bij de Dubbel en Mix waren er zeer spannende en langdurige 

finalepartijen. 

Dit jaar was er een nieuw 

organiserend comité: 

Annemieke Mulderije, 

Marije Riefel, Kristy Gotink 

en Annemiek Riefel hebben 

beide kampioenschappen in 

goede banen geleid. Niets 

ten nadele van de heren 

organisatoren, die het al die 

jaren ook uitstekend en met veel inzet hebben gedaan, maar de 

vrouwelijke touch was nu toch wel zichtbaar, zo bleek uit de reacties onder 

de luifel van het tennisterras. Slingers, fakkels, lekkere hapjes. De dames 

hadden zich uitgesloofd om er behalve een sportief, toch ook een gezellig 

  Na afloop genieten van een heerlijk buffet. 
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evenement van te maken. Mede dankzij de sponsoren ’t Olde Kriet en het 

Ludgerusgebouw kon er bovendien een afsluitend buffet worden 

geserveerd. Het comité was zelf heel tevreden over het verloop en heeft 

zich inmiddels bereid verklaard ook volgend jaar de organisatie weer op 

zich te nemen. “We vonden het heel erg leuk om te doen”, zegt Annemiek 

Riefel. “Alles is heel soepel verlopen. We hebben geen wanklank gehoord. 

Dus wat ons betreft doen we het volgend jaar weer.” 

De uitslagen  

Enkel 

Heren A: 

1.      Robert Kornegoor 

2.      Gert-Jan Loman 

3.      Robbie Bouwmeister 

4.      Bennie Peters 

 

 

 Heren B: 

1.      Gerrit Loman 

2.      Remco Dijks 

3.      Nout Nijenhuis 

4.      Wim Regelink 
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Dames: 

1.      Susan Koop 

2.      Caroline ter Linden 

3.      Carla Vije 

4.      Annemieke Mulderije 

 

 

 

Dubbel en Mix 

Heren Dubbel A: 

1. Arend Jan Groot Jebbink en Robert Kornegoor 

2. Gert Jan Loman en Robbie Bouwmeister 

3. Bennie Peters en Bastiaan Pikkert 

4. Andre Hissink en Henk Jan Rietman 

Mix A: 

1. Peter Wolbrink en Suzan Koop 

2. Bennie en Manon Peters 

3. Henk Hissink en Annet Heuvelink 

4. Jan Willem Krijt en Judith Minderman 

Heren Dubbel B: 

1. Tonny en Gerrit Loman 

2. Jan Willem Krijt en Jeroen Fransen 

3. Jan Rensink en Mark Snijders 

4. Bennie Nijenhuis en Wim Regelink 
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Mix B: 

1. Caroline ter Linden en Harrit Westra 

2. Marga Leerkes en Henk Riefel 

3. Annemieke Mulderije en Bennie Nijenhuis 

4. Anouk Pardijs en Wim Regelink 

Dames Dubbel: 

1. Nel Nijenhuis en Manon Peters 

2. Suzan Koop en Annemieke Mulderije 

3. Caroline ter Linden en Marga Leerkes 

4. Annet Heuvelink en Annemiek Riefel 
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Competitienieuws 

Herenteam Sociï kampioen! 

 
Bij de voorjaarscompetitie is het eerste herenteam van Sociï kampioen 

geworden. Het team, bestaande uit Gert-Jan Loman, Stefan Roording, 

Robbie Bouwmeister, Robert Kornegoor en Bennie Helmink, promoveert 

daardoor naar de 2e klasse.  

De Heren 5e klasse zijn op een gedeelde 5e plaats geëindigd (van de 8). 

Het Gemengd team werd 4e (van de 7). Het Damesteam op vrijdagavond 

behaalde een gedeelde 4e plaats (van de 8). 

Het kampioensteam: Gert-Jan Loman, Stefan Roording, Robbie Bouwmeister en 

Robert Kornegoor (Bennie Helmink staat niet op de foto). 
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Najaarscompetitie 

De najaarscompetitie is in volle gang. Er doen dit jaar twee damesteams 

en een herenteam aan mee. De heren moesten eerst wel even slikken, 

want in hun poule zit zelfs een team uit Hilversum! 

Navraag bij de KNLTB leerde dat het dit jaar lastig was om alle teams bij 

elkaar in de buurt  te laten spelen. Het team uit Hilversum zou buiten de 

boot vallen, als ze niet in oost konden worden ingedeeld.  Voor hen is de 

indeling bovendien lastiger, zij moeten voor elke uitwedstrijd naar het 

oosten rijden. Het Sociï-team slechts een keer naar het ‘verre’ Hilversum. 

De andere wedstrijden zijn gelukkig wel in de buurt (o.a. Deventer en 

Warnsveld). 

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 of bij Robbie Bouwmeister, e-mail 
info@bouw-meister.nl).  
 
Twijfel je? Kom dan eens geheel vrijblijvend op de wekelijkse tosavond of 
ga een keertje mee met één van de tennisleden. 
  

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

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.  
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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Naam: 

Edwin van Zuilekom. 

Woonplaats: 

Wichmond. 

Beroep:  

Ik heb een metselbedrijf. 

Verliefd/samenwonend/getrouwd 
Ik woon samen met Jeanne. 

Hobby’s: 

Naar de Graafschap, naar de sauna en uit eten. 

Antwoord op de vraag van Rob Langwerden “Komt de Ajax-vlag 

volgend jaar weer bij ons in de tuin te hangen?” 

Die hangt er eerder dan jij denkt! 

Hoe ben je betrokken geraakt bij Sociï?  

Eerst aangemeld bij volleybal daarna ook weer gaan voetballen. 

Een goede en een slechte eigenschap?  

Fanatiek, soms ongeduldig.  

Favoriet eten en drinken?  

Frikadellen en koffie. 
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Wat lees je meteen in de 

Sociïaloog? 

Uitgelicht. 

Favoriete muziek? 

Normaal, Status Quo en ACDC. 

Waar ben je trots op?  

Op mijn gezin en ons huis. 

Met wie zou je wel eens één dag 

willen ruilen? 

Frank de Boer. 

Waarin zou je graag beter willen 

zijn? 

Gitaar spelen. 

In welke film zou jij de hoofdrol willen spelen? 

Glorieus Bastards. 

Noem drie personen met wie jij wel 

eens zou willen tafelen. 

Katja Schuurman (ontbijttafel), Jari 

Litmanen en Louis van Gaal. 

Jij hebt een hekel aan? 

Oneerlijkheid. 

Meest overschatte persoonlijkheid? 

Gordon. 
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Waar kunnen ze jou ‘s nachts voor 

wakker maken?  

Frikadellen. 

Wat is jouw leukste avondje uit tot nu 

toe?  

Dat waren er vele maar Ajax – Barcelona (2 – 1!!) was super. 

Waar heb jij bewondering voor? 

Voor mensen in de Zorg. 

Wat zou je ooit nog willen meemaken? 

Dat Ajax de CL wint en dat Nederland wereldkampioen wordt. 

Als jij drie dingen of mensen mee mocht nemen naar een 

onbewoond eiland, wie of wat zouden dat zijn? 

Jeanne, een doos frikadellen en een BBQ. 

Aan welk moment denk jij met 

schaamte terug? 

Dat ik ooit als klein kind een kat in de 

diepvries heb gestopt. 

Wat is voor jou het meest opmerkelijke 

nieuws van de laatste tijd? 

Dat mensen hulpverleners mishandelen 

(idioot). 

 

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

Reind Krijt JR. Mijn vraag aan hem: wie  moet Danny Blind opvolgen? 
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De Sociïaloog is op zoek naar: 
 

Redactielid afdeling Voetbal 
 

Dus vind jij het leuk om….. 
- Kopij voor de afdeling voetbal te coördineren? 
- Zelf af en toe een stukje te schrijven? 
- Circa viermaal per jaar een redactievergadering bij te 

wonen? 
 

Meld je dan aan. Stuur een e-mail naar info@gosselinktekst.nl  
Wil je meer informatie, bel dan naar Philip Vaartjes, tel. (0575) 
441651 of Tanja Kits, tel. 06-24249721. 
 

 

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 

mailto:info@gosselinktekst.nl
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