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Beste lezers, 

Het jaar 2018 ligt alweer bijna achter ons. Terugblikkend zullen we ons 

dit jaar vooral herinneren vanwege de extreme droogte.  

De afdelingen Tennis en Volleybal hadden er niet zoveel last van. Maar 

voor de afrdeling Voetbal moest alles op alles gezet worden om de velden 

op tijd klaar te hebben voor het nieuwe seizoen. Vlak voordat het 

voetbalseizoen aanving, kregen we gelukkig wat regen, zodat de 

wedstrijden geen gevaar liepen. 

Traditiegetrouw horen ook goede voornemens bij de jaarwisseling. Heb jij 

er nog geen? Dan hebben wij een heel goede suggestie voor je. We zijn al 

enkele jaren tevergeefs op zoek naar een redactielid voor de afdeling 

voetbal. Meld je nu aan en begin het nieuwe jaar met een goed 

gevoel!                                                                                                                     

De redactie 

 

 

 

De Sociïaloog is (nog steeds!) op zoek naar:  

Redactielid afdeling Voetbal 
Dus vind jij het leuk om….. 

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

Meld je dan nu aan. Stuur een e-mail naar info@gosselinktekst.nl.  
Wil je eerst meer informatie, bel dan Philip Vaartjes, tel. (0575) 441651  
 

mailto:info@gosselinktekst.nl
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Beste lezers, 

De Sint is weer vertrokken en de winter staat voor de deur. Laat de kerst 

maar komen. Wij sporters houden een rustperiode (winterstop) en 

duiken de sporthal in. Tijd om de balans op te maken van de eerste 

seizoenshelft.  

Voor het voetbal betekent dat hoe gaat het met de samenwerking met 

Ratti. Dit geld vooral voor de eerste twee teams bij de senioren en de 

dames van onze vereniging. De spelvreugde en het voetballende gedeelte 

lopen goed.  

Petje af 

De punten laten nog op zich wachten, maar die volgen hoop ik na de 

winterstop. Grootste struikelblok momenteel is de blessuregevoeligheid. 

Blijkbaar wil iedereen zo zijn best doen tijdens de training en wedstrijd dat 

menig speler met een blessure terugvalt. Ook voor Ronnie Baten de trainer 

is dit een lastig vraagstuk hoe dit op te vangen. Overigens zal Ronnie ook 

volgend seizoen weer trainer zijn van de combinatie vereniging. Wat 

betreft de spelersaantallen is het vaak puzzelen, maar komen we er nog 

redelijk uit. Petje af voor de leiders en bestuursleden die dit elke week 

weer in orde krijgen. Het derde team dat onder de naam SSARatti-Sociï 3   

speelt, en dit seizoen voor het eerst is begonnen, heeft nog opstart- 

problemen. Wel word er twee keer per week getraind en is het plezier nog 

altijd aanwezig en dan volgen de punten vanzelf. Het vijfde en het zevende 

team die ook bij Sociï spelen, doen het duidelijk beter. Hier worden wel 

veel punten behaald en kan men naar boven kijken op de ranglijst.  
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De jeugd op zaterdagmorgen gaan nu ook de hal in. Anja Hissink als 

bestuurslid meisjes en Jeroen Fransen bestuurslid jongens hebben dit goed 

in de vingers en vullen elkaar goed aan. Kom gerust eens kijken met 

hoeveel vreugde de jeugd het spel beleeft. De meisjes spelen samen met 

de meiden uit Vorden. Er wordt ook op beide complexen getraind en ook 

de wedstrijden worden op beide locaties gespeeld. Dat betekent voor Anja 

en Jeroen veel vergaderwerk betekent en daar heb ik respect voor. 

Nieuwjaarsborrel 

De nieuwjaarsborrel zal op zondag 13 januari 2019 samen worden 

georganiseerd met de Oranjevereniging. Meer daarover lees je in deze 

Sociïaloog. Deze eenmalige samenwerking is omdat de Oranjevereniging 

een jubileum jaar tegemoet gaat en wij hier gaarne op willen inhaken. De 

Sociïdag begin juni vervalt door gebrek aan enkele goede data. Bovendien 

zijn veel leden ook betrokken bij de organisatie voor de activiteiten van de 

Oranjevereniging.  

Sporthal 

Zoals jullie weten zijn Bart Leferink en Jos Nijenhuis nog aan het 

revalideren van hun ziekte. Dit betekent dat wij als Sociï ook bijspringen bij 

het open houden van de sporthal. Enkele mensen hebben hun 

medewerking toegezegd en daarnaast word van de leiders gevraagd om 

ook een oogje in het zeil te houden. Laten we samen zorgen dat de hal 

netjes en schoon blijft en dat aan het eind van de avond of dag ook de 

lampen uit gaan en de verwarming omlaag gaat. Bart en Jos nogmaals veel 

sterkte en natuurlijk ook de familie. 

Kaartavonden 

Kaarten bij Sociï kan ook weer. We hebben er twee donderdagavonden 

opzitten. In januari 2019 gaan we verder. Zin om mee te doen? Kom gerust 

op donderdag 31 januari of donderdag 28 februari of 28 maart volgend  
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jaar in de kantine rond 20.00 uur. Je kunt ook na de training aansluiten. 

Jong en oud, want kaarten is voor iedereen. 

Vrijwilligers 

Ik heb het op deze plaats al zo vaak gezegd: vrijwilligers zijn er vele in onze 

vereniging. Toch zijn we nog steeds op zoek naar jongens of meisjes, 

vrouwen of mannen, opa’s of oma’s die iets kunnen betekenen voor onze 

vereniging. Grote taken maar ook kleinere werkzaamheden liggen voor het 

oprapen. Laat het ons weten als je iets wilt doen zodat een andere 

vrijwilliger weer ontlast kan worden. Kantinedienst, leiders, scheids-

rechters, Sociïaloog-medewerkers en websitebeheerders. Of gewoon een 

zaterdag of dinsdag (vutters)klussen. Alles is mogelijk. Denk niet “Ach, laat 

een ander dit maar doe”. Nee, samen, dat maakt onze vereniging sterk. 

Groet, Gert Hiddink 
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Hoop 

Het is Sinterklaasavond, woensdag 5 december, 

en vol verwachting klopt mijn hart. 

Morgenavond, donderdag 6 december, wordt 

de wedstrijd Feyenoord – VVV Venlo ingehaald. De wedstrijd die een 

maand geleden werd afgelast omdat het licht uitviel in de Kuip. Ik had me 

net goed en wel geïnstalleerd op stoel 36 van rij 5 in vak NN op de 

Feyenoord-tribune, checkte nog even mijn telefoon en toen was het al 

gedaan met de wedstrijd. Het licht viel uit om voorlopig niet meer aan te 

gaan. Een diepe duisternis trad in. 

Het snelle einde van de wedstrijd bracht niet alleen maar slechte dingen. 

Zo had Feyenoord bijna 100% balbezit en werd er geen fout gemaakt. 

Lichtpuntjes, die aanknopingspunten boden voor de technische staf om in 

de nog volgende duels op voort te borduren. Bijzonder positief was ook de 

manier waarop het publiek omging met de tegenvaller. Het duurde enige 

tijd voordat duidelijk werd dat de defecte lampen niet konden worden 

gerepareerd maar in de tussentijd droeg de twaalfde man een oplossing 

aan. Er werden duizenden zaklampen op de mobiele telefoon ontstoken. 

Helaas gaf dit niet voldoende licht om een wedstrijd bij te spelen. Sfeer gaf 

het wel en het gevoel dat er altijd hoop is in de Kuip, hoe donker het ook 

is. 

   Rustig en gelaten wachtten we op wat komen zou. Een beetje vreemd 

was het daarom dat een, ons onbekende, stadionspeaker tot kalmte 

opriep.  



   December 2018 

- 11 - 
 

 

 

 

Echte paniek was er 

nog niet. 

 

Blijkbaar was Peter Houtman, de vaste stadionspeaker, niet goed genoeg 

in deze noodsituatie. In goede en slechte tijden is Peter het baken dat het, 

af en toe vertwijfelde, Legioen voor, na en tijdens de wedstrijd begeleidt. 

Het interview met de pupil van de week, de opstellingen, tussenstanden 

op andere velden, alles wat Peter ons aan informatie verstrekt is voorzien 

van een optimisme, waarvan iedereen blij wordt. Het hoogtepunt is de 

groet waarmee hij ons naar huis stuurt. Het voelt als een duwtje in de rug 

om elke mogelijke tegenslag te kunnen 

overwinnen. Het geeft hoop en 

vertrouwen in al haar eenvoud: Doei, doei! 

   Deze avond was Peter dus niet goed 

genoeg en leek er een rampenplan in 

werking te zijn getreden, waarbij vooral 

paniek verwacht werd en dus een oproep 

tot kalmte geboden was. Het werkte goed, 

want de man waarschuwde zo vaak dat we 

vooral rustig en kalm moesten blijven, dat 

ons ongemerkt een ongemakkelijk gevoel 

besloop. Er zou toch niet echt iets mis 

kunnen gaan ? Echte paniek was er nog 

niet, maar als er geen ramp is, creëren we 

er toch één, moet het rampenteam gedacht hebben. Gelukkig werd na 

ruim een half uur de knoop doorgehakt en werd de twaalfde man 

huiswaarts gestuurd door, jawel hij vocht zich terug, Peter Houtman. Hij 

liet zich dus niet aan de kant zetten, bracht hoop terug in onze harten en 

zwaaide ons uit met zijn  gebruikelijke: Doei, doei! Het gaf nog meer 

commotie, die technische problemen met de verlichting in de Kuip. Er 

werd gesuggereerd dat voorstanders van het bouwen van een nieuwe Kuip 

sabotage hadden gepleegd. Alleen maar om aan te tonen dat nieuwbouw  
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hoognodig is. Niet geheel onlogisch, die complottheorie, als je bedenkt dat 

de avond dat het gebeurde juist in het teken stond van demonstraties voor 

het behoud van de oude Kuip. Zo creëerden de voorstanders van een 

nieuw stadion hoop voor hun ambitieuze plannen. 

   Wie ook enigszins nerveus werden na het uitvallen van de verlichting, 

waren de bestuurders van de KNVB. Voor het eerst sinds jaren was er weer 

eens een wedstrijd van het Nederlands elftal gepland in de Rotterdamse 

Kuip. En nog wel tegen de regerend wereldkampioen Frankrijk. Het zou 

toch niet gaan gebeuren dat die wedstrijd niet zou kunnen doorgaan 

omdat een haperende lamp roet in het eten dreigde te gooien ? Jarenlang 

was het spelen in de Kuip tegengehouden omdat het stadion niet meer 

aan de hedendaagse eisen zou voldoen. Maar het nuchtere Rotterdam 

loste de lichtproblemen op en de wedstrijd kon gewoon gespeeld worden. 

Het resultaat is u bekend. Nederland won glorieus en er ontstond weer 

een sprankje hoop op betere tijden voor Oranje. Niet eens zo verrassend, 

want  mensen die de historie kennen weten dat het Nederlands elftal juist 

in de Kuip zijn resultaten haalde en niet in de veredelde 

evenementenhallen elders in het land. Daar zitten de BoBo’s in hun 

driedelig grijs weliswaar droog, in Rotterdam begint de victorie.   

   

  Inmiddels is het vrijdag 7 december, het schrijven van een column neemt 

soms vele dagen in beslag, en Feyenoord liep gisteren weer 3 punten in op 

de koplopers. Zo houden de Feyenoord supporters de moed er in, want als 

we ergens goed in zijn in de Rotterdamse Kuip, is het wel het koesteren 

van een sprankje hoop. Als dat er niet meer is gaat bij de Rotterdamse 

supporters het licht definitief uit. 

 

       Fijne feestdagen!  Jan Garritsen 
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Bingo! 
Vrijdag 23 november was weer de jaarlijkse Bingo. Wat was het gezellig 

druk. De hoofdprijs was dit jaar een tafeltennistafel. De kinderen 

vergaapten zich bij binnenkomst aan de tafels vol prachtige prijzen.  

 

Om ongeveer 19.00 gaven presentator Jasper en ballentrekker Jeroen het 

startschot. De ene bingo na de andere viel. De familie Joling hield een 

soort pré sinterklaasavond, zoveel prijzen sleepten ze binnen. Helaas ook 

een valse bingo, tot hilariteit van de 

kinderen. “Valse bingo, liedje zingen!” 

Mart hield zijn hoofd koel en zong een 

prachtig sinterklaaslied.  

Hoofdprijs 

De hoofdprijs werd dit jaar gewonnen 

door Dione. Of was het Imke? Imke had 

al twee keer bingo en haar gewenste  
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Met dank aan onze Bingo-sponsoren! 

Hoveniersbedrijf Hans   D’n Olde Kriet 

Mark Fokkink Tweewielers  Kapper – Lammers 

ERU Timmerwerken   Bakkerij Besselink 

Chocolaterie Magdalena  Pierik Zonwering & Veranda’s 

Den4Akker    Esselink Stukadoorsbedrijf 

AJ Derksen Dienstverlening  Klussenbedrijf Weenk 

Rietdekkersbedrijf Firma Hissink FitFarm – Marieke Vaartjes 

Veehandel Hissink   Houx Sport  

Yoga Studio Baak   Bouwbedrijf Bouwmeister 

Autobedrijf Langwerden  ’T Boshuis  

BZV Bronckhorst Zonwering Veranda Gerrit Borgman Klauwverzorging 

Minicamping – B&B Warnstee  Timmerfabriek Besseling  

Metselbedrijf van Zuilekom  VIJF Makelaars  

GEWO Ambachtelijk Timmerbedrijf Praktijk Fysiotherapie Leerkes 

Bremer straatwerk   Psychologenpraktijk Ter Linden 

 

 

slijmlaboratorium was al in haar bezit. Dus gaf die lieverd haar lot aan 

Dione, die nog niets gewonnen had.  

Gefeliciteerd winnaars en voor degenen die dit jaar geen geluk hadden, 

volgend jaar nieuwe kansen!  

Team Akcie 
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In plaats van Sociï-nieuwjaarsborrel 

Gezamenlijke nieuwjaarsvisite 

Oranje Comité en Sociï 

Het Oranje Comité Vierakker-Wichmond bestaat in 2019 exact 100 jaar! 

En daar wil het graag op verschillende manieren bij stilstaan. Voor de 

allereerste activiteit van het jubileumjaar heeft het Oranje Comité 

aansluiting gezocht bij Sociï. Samen organiseren ze op zondag 13 januari 

2019 een nieuwjaarsvisite in combinatie met een winterse wandeltocht. 

Wij nodigen iedereen die zich op wat voor manier dan ook bij (één van 

ons) betrokken voelt uit voor onze nieuwjaarsvisite. Er is een wandeltocht 

uitgezet door de omgeving Delden waarin u wordt meegenomen in de rijke 

historie van nota bene Vierakker en Wichmond. Voor de jeugd zullen er in 

de sporthal activiteiten georganiseerd worden. Voor degenen die een 

wandeltocht niet zien zitten heeft de organisatie vanaf 13.30 uur ook een 

programma in de kantine. Geen reden dus om de nieuwjaarsborrel aan u 

voorbij te laten gaan.  

Gezellig samenzijn 

Na afloop van de wandeltocht is er nog ruim de tijd voor een gezellig 

samenzijn in de Sociï-kantine. Om 18.00 uur zullen we het geheel afsluiten 

en kan eenieder zijns weegs gaan om verder vooruit kijken naar een 

hopelijk mooi 2019.  Wij hopen u in groten getale te mogen verwelkomen 

op zondag 13 januari 2019. Voor nu wensen wij u fijne feestdagen en 

goede jaarwisseling toe.  

              Groet, Oranje Comité Wichmond – Vierakker / Sociï  

     (zie ook pag. 17) 
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Nieuwe tenues SSA-Ratti-Sociï 1 

Op zondagmiddag 14 oktober jl. voor de thuiswedstrijd tegen Angerlo 

Vooruit vond de officiële overhandiging plaats van het nieuwe tenue 

voor het eerste elftal van SSA Ratti-Sociï. Het werd aangeboden door 

Schildersbedrijf Peters, Hissink Rietdekkers en Timmerfabriek Besseling. 

Daarnaast kreeg het team van Veehandel Hissink en Free-Wheel nieuwe 

inloopshirts en trainingspakken. De sponsoren werden hartelijk bedankt en 

kregen van SSA-bestuurslid André Balvert een bos bloemen uitgereikt. 
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Resterende wedstrijden 

SSA Ratti-Sociï 1 2018/2019 

SSA Ratti – Sociï 1 speelt zijn thuiswedstrijden om en om in Kranenburg 

en Wichmond. We merken dat het niet altijd duidelijk is waar gespeeld 

wordt. Daarom een overzicht van het resterende competitieprogramma. 

met de locaties. Aanvangstijd van de thuiswedstrijden is altijd 14.00 uur. 

Indien een wedstrijd afgelast wordt en later opnieuw ingepland dan wordt 

die wedstrijd afgewerkt op de oorspronkelijk ingeplande accommodatie. 

10 februari 2019: 

Doesburg SC 1 - SSA Ratti - Sociï 1, Sportpark Oranjesingel, Doesburg 

(14.30 uur) 

 

17 februari 2019: 

SSA Ratti - Sociï 1 - Wolfersveen 1, Sportpark De Lankhorst, Wichmond 

10 maart 2019: 

SSA Ratti - Sociï 1 - Be Quick Z. 1, Sportpark De Eik, Kranenburg 

17 maart 2019:  

Alexandria 1 - SSA Ratti - Sociï 1, Sportpark Nagelpoel, Apeldoorn 

(14.00 uur) 

24 maart 2019: 

SV Basteom 1 - SSA Ratti - Sociï 1, Sportpark Het Hooge Wessel, 

Steenderen (14.00 uur) 

7 april 2019: 

SSA Ratti - Sociï 1 - SHE 1, Sportpark De Lankhorst, Wichmond  
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D’n Olde Kriet  ·  Eetcafe  ·  Cafetaria 
Dorpsstraat 25 · 7234 SM · Wichmond · 0575-441600 

   

 

14 april 2019: 

FC Zutphen 1 - SSA Ratti - Sociï 1, Sportcomplex ’t Meijerink, Zutphen 

(14.00 uur) 

5 mei 2019: 

SSA Ratti - Sociï 1 - Voorst 1, Sportpark De Eik, Kranenburg 

12 mei 2019: 

Zelhem 1 - SSA Ratti - Sociï 1, Sportpark Pol de, Zelhem (14.00 uur) 

19 mei 2019: 

SSA Ratti - Sociï 1 - Hoven De 1, Sportpark De Lankhorst, Wichmond 

26 mei 2019: 

Angerlo Vooruit 1 - SSA Ratti - Sociï 1, Sportpark Mariendaalseweg, 

Angerlo (14.00 uur) 
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Nieuwe pupillengoals scoren goed 

Op verzoek van de jeugdleiders zijn er nieuwe pupillengoals aangeschaft. 

Deze zijn van aluminium dus qua gewicht makkelijk te verplaatsen. 

 

Zaterdag 1 december werden de goals  in gebruik genomen en meteen 

werd de wedstrijd  Sociï JO11-1G - Neede JO11-5G gewonnen met 11-2. 

Het team was vanaf de eerste minuut gemotiveerd toen zij de nieuwe 

goals op het veld zagen staan. 

Verzoek 

Een dringend verzoek van de jeugdleiders is om de nieuwe goals, speciaal 

aangeschaft voor de jeugdwedstrijden, op de plek te laten staan om veld 1.  

Dit om te voorkomen dat op zaterdagmorgen het hele trainingsveld moet 

worden afgelopen om de nieuwe goals  te zoeken. Er staan vier goals om 

het tweede veld voor o.a. de competitie 7 X 7 en trainingen. Daarnaast zijn 

er nog twee roestvrij stalen goals voor de trainingen. 
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Het 35-plussersteam zoekt 

voetballers en leiders 

Je hebt vast al wel eens van het 35+voetbal gehoord. Ook Sociï heeft een 

team dat deelneemt aan deze ‘competitie’. Het mag eigenlijk geen 

competitie heten, gezelligheid en sportiviteit staan namelijk voorop. Het 

concept is een succes. Toch is het vaak lastig om een compleet team (10 à 

11 spelers voor een speelronde is ideaal) op de been te krijgen. Daarom 

zoeken wij nieuwe enthousiastelingen voor ons 35+-team. 

Zowel leden die al op zondag voetballen als nieuwe leden zijn welkom om 

zich bij het 35+-team aan te sluiten. Voorwaarde is uiteraard wel dat je 35 

jaar of ouder bent. Er staat een gezellig en gemotiveerd team klaar om je 

met open armen te ontvangen. Het team speelt eens per maand op 

vrijdagavond zijn wedstrijden. Er is een najaars- en voorjaarsreeks met 

meestal vier speelavonden. Per reeks is één avond daarvan thuis bij Sociï. 

Op één avond worden drie of vier wedstrijden gespeeld van 20 minuten 

met zaalvoetbalregels. Voor de duidelijkheid: het gaat om veldvoetbal.  

Leiders 

Naast spelers zijn we ook op zoek naar leiders voor het team. De taken 

bestaan uit het op de been brengen van een team voor de speelavond, wat 

eenvoudige administratieve handelingen, (mentale) coaching en het 

‘spelen’ van de derde helft. 

Geïnteresseerd? 

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met wedstrijdsecretaris 

Roland Wolbrink (tel. 06-30386291).Aanmelden kan bij secretaris Nout 

Nijenhuis (tel. 06-15377992, mail noutnijenhuis@hotmail.com). Een 

inschrijfformulier is ook te vinden op onze website; www.svsocii.nl. 

mailto:noutnijenhuis@hotmail.com
http://www.svsocii.nl/
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Alles om het veld in de winter 

in conditie te houden  
De winter komt er weer aan met alle ongemakken die dat met zich 

meebrengt om de voetbalvelden in conditie te houden. De Vutters zijn 

weer erg druk geweest om de velden bladvrij te krijgen. De regen krijgt 

weer grip op de toplaag en met een beetje mazzel of pech komt er weer 

vorst. Het blijft onzeker of er in dit jaargetijde gevoetbald kan worden. 

De eerste oproep is er alweer geweest om niet te trainen op het tweede 

veld om de kans op vervolg schade zo klein mogelijk te houden. Dat het 

soms aanpassen is om alles op het trainingsveld te doen vergt enige 

creativiteit van de verschillende teams en leiders. 

Rollen 

Op woensdag 19 

december is de 

laatste training 

gepland. Een oproep 

om de goals van het 

trainingsveld af te 

halen en deze bij de 

sporthal plaatsen. 

Reden hiervoor is 

dat er geen 

obstakels staan bij het rollen van het trainingsveld of de voetbalvelden. 

Bedoeling van het rollen is om de velden vlak te houden tijdens winter-

periode.  Ter voorkoming van blessures door een ongelijk veld. Oh ja… de 

pupillengoals om het eerste en tweede veld kunnen blijven staan. 
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De terreinbeheerders: 

Nog even de regels op een rijtje 
 

Graag vragen wij uw aandacht voor de volgende punten, gericht aan alle 

trainers en leiders van zowel de jeugd als de senioren van de afdeling 

voetbal.  

 

− Alleen de trainer of leider pakt de materialen voor de training of 
de wedstrijd uit de berging. Alle materialen worden na de training 
of wedstrijd weer opgeruimd.  

− De pupillengoals om het eerste en tweede veld kunnen blijven 
staan. 

− Doe de deur van de berging tijdens de training of wedstrijd op slot.  

− Als laatste, controleer na de training of wedstrijd of de kleed-
kamers schoon zijn gemaakt. 

 

Alvast bedankt voor jullie medewerking. 

 

 

De terreinbeheerders, Fons, Herman 

en Barny 

 

 

 

 

 

 
. 
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Nieuws van de sporthal 

Het is alweer bijna kerst en het nieuwe jaar 2019 staat klaar in de 

startblokken. Het is dit jaar voor de sporthal een goed jaar geweest mede 

door extra inkomsten door schoolgymnastiek van 2 scholen uit Leesten. 

Hierdoor hebben we mooie dingen kunnen doen welke de sporthal ten 

goede komen voor nu en in de toekomst. 

In de hal zijn alle dure TL-lampen vervangen door energiebesparende TL-

adaptors. Dat levert een besparing op van minimaal 40% op het energie-

verbruik. Verder zijn nagenoeg alle plafonds in de kleedkamers, douches 

en bijruimtes vervangen met ook nieuwe LED-verlichting. Hiermee draaien 

we voor elektra energieneutraal. Bovendien hebben we dit jaar een groot 

deel van de hypotheek afgelost. 

Sponsors 

Ook iets wat niet onbelangrijk is dat we voor een sporthal zeer veel 

reclameborden hebben. Deze sponsoring hebben we de afgelopen jaren 

nodig gehad om uit de rode cijfers te komen. Het zou prettig  zijn dat dit 

gewaardeerd wordt door producten bij de sponsors te kopen of diensten 

aan uit te besteden.  

Verhuur 

De verhuur van de sporthal loopt gelukkig gewoon door voor zowel 

handbal op dinsdag, volleybal op woensdag en donderdag, korfbal op 

donderdag en vanaf eind november veel voetbal  voor de jeugd en de  
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dames. Ook het KNVB pupillenvoetbal staat weer op de agenda van 15 

december tot en met 26 januari, elke zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur. 

Op  13 januari houdt Ratti ‘s ochtends een zaalvoetbaltoernooi en ‘s 

middags is er wat te doen voor de jeugd van Sociï. 

Jeu de boule 

Jeu de boule heeft op de donderdagmiddag een gezellig onderkomen 

naast de sporthal. Met een kop koffie of thee wordt er een spannende 

strijd geleverd. 

Nieuwe bestuursleden gezocht 

Door vervelende ziektes van zowel Jos Nijenhuis en mezelf kunnen we niet 

optimaal de sporthal begeleiden, maar door een goede saamhorigheid kan 

dit op een prettige manier worden opgelost. Dan nog iets voor de langere 

termijn: Ruud Olthof en ik willen na 35 jaar in 2020 stoppen met onze 

functies als bestuur van de sporthal.  

Met het oog daarop zoeken wij nieuwe bestuursleden die dit werk willen 

overnemen. In 2020  zal een financieel gezonde sporthal zonder schulden 

en hypotheek voor een volgende generatie beschikbaar zijn. Van de 

gemeente hoef je geen steun verwachten. Alleen de grotere plaatsen zijn 

voor de gemeente interessant om ons geld aan te besteden. 

Tot slot 

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

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

Tot slot wens ik iedereen gezonde feestdagen toe en een sportief 2019! 

Namens het Stichtingsbestuur, Bart Leferink 
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KNVB-regels 
 

Nog veurdat alle voeballerieje weer was begunt stun 

der een opmerkelijk berich in de krante en dat wol ik 

oele as leazers van dit prachtige klupblaadjen effen 

veurleggen.  

In de voebalweeld hebt ze et regelmoatig oaver de 

Godenzonen. Mien conclusie is dan dat de KNVB wel 

god mot waezen, te meer umdat die KlupNietVeul-

Besonderen hef bedach dat as ie aj ant voetballen 

bunt dat iej dan ow tegenstander niet meugt bieten.  

Oftewel as één of andere gek et in de toekomst  in de kop haalt um een 

ander de oorne oaver de kop te trekken dan kump doar vast ok enne 

reagel veur, zo blief ie wel lekker bezig as voetbalgodje. Dewijl et zo simpel 

is as wat, der bunt al reagelties veur en die bunt al een paar duzend joar 

old en die hebt et niet oaver bieten/kniepen/doodschuppen of ie nuumt 

maar wat.  

Iederene wet hoe as ie oe heurt te gedragen en et helpt echt niet daj as 

regel invoert dat ie as ie lekker in ontspannen sfeer ant sporten bunt ie 

mekeare niet meugt bieten. Zonder ow iets van geleuf of zo op te willen 

dringen, die leafregels uut de biebel die ze ooit ok wel de tien geboden 

hebt genuumd, bunt leafregels hoe ie as ene mense met een aander um 

kunt goan. En is der wat mis met??? Ik dacht et niet zegt…de schoaphedde.  
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En…kleuren maar! 
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Nieuws van het bestuur 
Als volleybalbestuur hebben we 

de laatste vergadering van 2018 

inmiddels gehad. Terugkijkend 

was het een jaar met twee 

gezichten. Met tevredenheid 

kijken we terug op de resultaten 

van het vorige seizoen en de 

opbrengst van de koekactie. 

Maar helaas hebben we ook 

afscheid moeten nemen van één van onze damesteams.   

Een nieuw jaar betekent ook vooruitkijken. Maar niet voordat de 

competitie is afgerond en we ons jaarlijkse kersttoernooi hebben gehad. 

Deze vindt plaats op 19 december 2018 en wordt dit jaar georganiseerd 

door ons herenteam.  

Eerste training 

De eerste training van het nieuwe jaar is op 9 januari 2019, dus 2 januari 

2019 is er geen training. Voor sommige teams zal dat de eerste training 

zijn, andere teams hebben dan al (weer) een wedstrijd en moeten dus 

meteen aan de bak.  

Nieuwjaarsreceptie 

Wellicht staat het ook al elders in de Sociïaloog, maar op 13 januari 2019 

zal de nieuwjaarsreceptie worden gehouden. De bedoeling is dat het een  
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2.0-versie gaat worden. Hoe het precies ingevuld gaat worden daar wordt 

nog over nagedacht, maar reserveer de datum alvast in jouw agenda.  

Nieuwe tenues 

Verder kunnen we melden dat de spelers van Mix 2 binnenkort in nieuwe 

tenues te bewonderen zullen zijn. We hebben twee sponsoren bereid 

gevonden om het team in het nieuw te steken, te weten Arci uit 

Steenderen en Bouwmeester Precisie Graafwerk uit Vorden. In de 

volgende Sociïaloog zal hier meer aandacht aan worden besteed, inclusief 

een foto natuurlijk.  

Belevenissen 

Ook willen we als bestuur de teams oproepen om zo af en toe de 

belevenissen vanuit het veld toe te vertrouwen aan het papier van de 

Sociïaloog. Op die manier kunnen ook de andere leden van de vereniging 

de ervaringen meebeleven. Wellicht dat daardoor de niet-volleyballers 

onder ons geprikkeld worden om een keer mee te trainen. Wie weet welke 

verborgen talenten er nog rondlopen.  

Op zoek 

Over verborgen talenten gesproken: we zijn ook nog op zoek naar een 

vrijwilliger voor de functie van voorzitter binnen het volleybalbestuur. Wie 

de schoen past …! 

Tot slot wensen we jullie natuurlijk prettige feestdagen en een goed en 

sportief 2019 toe. Tot volgend jaar! 

 

Het volleybalbestuur 
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Mix 1 ondanks verlies op eerste plaats  

De `oudjes´ doen het nog prima 

Wij, het volleybalteam MIX 1, doen nog goed mee in de top van het 

klassement. Sommige wedstrijden met krakende gewrichten of soms kun  

je niet snel  het lichaam  verplaatsen, maar wij gaan er wel voor. 

De leeftijd van ons team is boven de 50 en 60 en  hebben nog twee jonkies 

van boven de 40. Met plezier gaan wij  gezamenlijk op pad om een 

wedstrijd te spelen. Een goede 

warming up is dan een must, 

alhoewel dat soms  bij  iemand  

niet lukt. De tijden zijn soms erg 

vroeg en als je dan in het hele land 

reist red je het net om op tijd in de 

hal te staan en dan is het enkels 

warm draaien en dan er tegenaan! 

Winterstop 

Wij zijn dit seizoen goed gestart. In 

september zijn wij begonnen met 

de competitie. Op 19 november 

onze laatste wedstrijd gespeeld 

voor de winterstop. Dat is al heel 

vroeg. Helaas had de NEVOBO een 

verkeerde indeling gemaakt 

waardoor een paar maal bepaalde teams een uit en thuis wedstrijd op 

dezelfde dag hadden. Toen werd de competitie weer op de kop gezet met 

als gevolg dat wij nu iedere week een wedstrijd gespeeld hebben en nu al  

 

 

 

 

Met plezier gaan wij  

gezamenlijk op pad om 

een wedstrijd te spelen 
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In de tweede set 

gingen de eerst 

paar ballen goed 

 

stil liggen. De eerst volgende wedstrijd is 9 januari. Misschien voor Dinand 

een kans om ons bepaalde technieken nog aan te leren? 

Handicap 

Op 19 november gingen wij goed gemutst naar Voorst. De eerste wedstrijd 

hadden wij van hun gewonnen met 3-0. Dus wij dachten ten minste met 

winst terug naar Wichmond te gaan. 

 

Het is een erg jong team (2/3 van ons team kan qua leeftijd opa en oma 

van hun zijn). De sportaccommodatie in Voorst is in een dorpshuis, dus 

weinig ruimte in het veld aan de voor en 

achterkant  en aan de zijkanten. Ook een 

erg laag plafond en dat is voor ons een 

handicap. In  Wichmond hebben wij zo’n 

mooie grote hal waar je volop de ruimte 

hebt. De tegenstander zegt dan wel eens 

`oh moeten wij dan in die varkensschuur?’ 

Maar wij zijn toch altijd trots dat zo’n klein 

dorpje als Wichmond zo’n mooie hal heeft. 

Vechtlust 

De 1ste set ging mooi gelijk op. De punten 

werden goed verdeeld. Er zaten wat mooie 

rally’s in het spel. Toch werden wij iedere 

keer weer verrast dat ze bepaalde ballen 

terug konden spelen. Onze vechtlust was er wel en konden gelukkig de 

winst naar ons toe halen. 25-23. In de tweede set gingen de eerst paar 

ballen goed. Het ging gelijk op. Toen kwam er een jonkie aan de opslag. Hij 

sloeg wat roekeloos op. Hard achterin, wij dachten die gaat uit,  maar 

helaas vielen ze op de lijn  en  hij sloeg de ballen naar verschillende kanten.  
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Hij scoorde hier veel punten mee. Ballen van ons kwamen tegen het 

plafond of niet goed bij de set-upper waardoor wij geen aanval konden 

creëren. 

Time-out 

Nog wel een time-out aangevraagd om de tegenstander te ontregelen. 

Maar dat hielp helaas niet voor de tegenstander wel voor ons zelf. Voorst 

heeft ook twee lange meiden in het veld staan. Daar kunnen onze vrouwen 

(niet groter dan 162/170 ) en zelfs onze mannen niet tegenop. Wij moeten 

erg hoog springen  ( als dat al  lukt?) om 

over het net te komen en deze dames 

hoeven alleen hun armen maar omhoog te 

houden. Helaas deze set verloren wij met 

25-14. 

Met volle moed en overtuiging begonnen 

wij aan de derde en beslissende set. Maar 

helaas kregen de jonkies meer grip op het 

spel. De serve liep beter en prikballen 

scoorden goed. De rek was er bij ons en 

beetje uit. Af en toe stonden wij iets te vast 

op onze plaats, en dit terwijl de vloer erg 

glad was. Vooral als je shampoo onder je 

sportschoen hebt zitten? Soms pikten wij de bal van elkaar af waardoor wij 

niet goed in ons spel konden komen. Helaas verloren wij deze set ook met 

25-14. Jammer maar het is niet anders. Toch staan wij tot op heden nog 

eerste in de ranglijst van de competitie. Na de winterstop moeten wij ons 

opnieuw waar maken. 

 

 

 

 

Helaas kregen de 

jonkies meer grip op 

het spel 
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Trots op onze vereniging! 

De verschillende najaarscompetities zijn goed verlopen en zitten er weer 

op. Als het goed is, hebben jullie via Tanja of de teamcaptain bericht 

gehad dat de opgave voor de voorjaarscompetitie al weer kan. Dus wie 

nog niet gereageerd heeft of bij een team wil aansluiten, geef je op! 

Natuurlijk wil ik aan het eind van het seizoen ook even terug kijken. Het 

was voor onze vereniging een fantastisch jaar. Veel nieuwe jeugdleden die 

voor het eerst competitie gingen spelen. Ook twee kampioenen bij de 

najaarscompetitie jongens 10-14 en Mix vrijdagavond.  

Wichmond Open 

En natuurlijk de tweede editie van Wichmond Open dat helemaal vol zat. 

Dus een heel positief gevoel, vrolijke gezichten en veel enthousiasme. Dat 

kan alleen door zoveel vrijwilligers! Denk daarbij aan de baan speelklaar 

houden, jeugdtrainingen, organisaties van verschillende toernooien 

kantine-diensten enzovoorts. Dat geeft mij een zeer trots gevoel om bij 

deze club te horen. 

Tennisles 

Ook zijn we dit jaar begonnen met een tweede tennisleraar naast Maarten 

Vos. Zoals jullie wellicht weten, liep Maarten helemaal vol naast zijn baan. 

In de persoon van Christof Wijnhoud konden we weer volop les 

mogelijkheden aanbieden. Christof gaf ondersteuning op maandag bij de 

jeugd en op vrijdag tennisles aan onze (jeugd) leden. Dat beviel zeer goed. 

Helaas hebben Pro-te-in en Christof besloten om de samenwerking te 

beëindigen aan het einde van dit jaar. Daardoor moesten wij ook weer  
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kijken, wat het beste is voor Sociï. Uiteindelijk hebben wij, als 

bestuur, besloten om verder te gaan met Pro-te-in. Vanaf januari 2019 

gaat Sander van Raay de taken van Christof overnemen. Elders in deze 

Sociïaloog stelt hij zichzelf voor. 

Jaarafsluiting 

Denken jullie ook nog even aan 

woensdagavond 19 december?! Dan is 

de gezamenlijke jaarafsluiting 2018 van 

onze omni-vereniging met sporten en 

daarna gezellig bijpraten met een 

borrel. En als laatste, maar zeker niet 

onbelangrijk, wil ik jullie van 

harte uitnodigen voor de nieuw-

jaarsborrel op zondag 13 januari 2019 

in samenwerking met de Oranje-

vereniging. Dit doen we samen in 

verband met het 100-jarig jubileum van 

de Oranjevereniging. Er word voor jong 

en oud op deze middag iets 

georganiseerd. En we kunnen dan  

gezamenlijk proosten op een sportief 

2019. 

Alvast goede feestdagen en een goed begin van het nieuwe jaar! 

Jan Willem Krijt 

 

 

 

 

En daarna gezellig 

bijpraten met een 

borrel 



   December 2018 

- 39 - 
 

   



  December 2018 

- 40 - 
 

Jeugd viert sinterklaas met 

spelletjesavond 

De tennisjeugd heeft onlangs op de maandagavondtraining Sinterklaas 

gevierd met een spelletjesavond. In totaal waren er 21 kinderen en er 

was hulp  van een aantal ouders.  

Helaas werkte het weer niet mee, maar daar was al een beetje rekening 

mee gehouden. Alle onderdelen konden in de kantine worden uitgevoerd. 

In totaal waren er zes groepen die zes verschillende spelletjes deden, zoals 

darten, kaarten en een vragenspel. Na 8 minuten werd er doorgedraaid. 

De schaaltjes met pepernoten waren niet aan te slepen.  Het was heel 

gezellig en nadat de winnaar bekend werd gemaakt was er voor iedereen 

inclusief  hulptroepen een chocoladeletter. Op naar 19 december: het 

eindejaarstoernooi. En binnenkort gaat de mail eruit voor opgave van de 

competitie. En dan is het jaar alweer voorbij. Een jaar dat voor de jeugd 

succesvol is verlopen. 
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Volgende jaar weer! 

Wichmond Open trekt dubbel 

aantal deelnemers 

Opnieuw is het tennistoernooi Wichmond Open een groot succes 

geworden. In totaal stonden maar liefst 134 spelers op de banen van 

onze tennisvereniging. Een verdubbeling vergeleken met vorig jaar, toen 

het toernooi voor het eerst werd gehouden.  

Deelnemers prezen de 

kleine tennisvereniging 

voor het goed georga-

niseerde toernooi. ,,Een 

heel gemoedelijke sfeer’’, 

oordeelde een speelster 

uit Vorden. Voor haar 

reden om volgend jaar 

zeker weer mee te doen.  

 

De spelers kwamen uit alle 

omliggende tennisclubs. 

Tennissers uit onder meer 

uit Zutphen, Warnsveld, 

Voorst, Lochem, Vorden, 

Hengelo, Zelhem, Steende-

ren en Keijenborg waren 

present.  
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Finale 

De zinderende finale op zondagmiddag op het hoogste niveau (heren 

dubbel 4) was tussen Maarten Vos en Rutger Willink  tegen Martijn Arfman 

en Gerrit Stegeman. De koppels waren aan elkaar gewaagd, maar  

De winnaars van de heren dubbel 4 v.l.n.r. Rutger Willink en Maarten Vos. 

Vos en Willink bleken uiteindelijk toch de sterksten. ,,Fantastisch dat we 

zelfs op het niveau 4 inschrijvingen hadden,’’ aldus Annemieke Mulderije. 

,,Dat maakte dit toernooi tot een succes. We hebben trouwens ook op de 

andere niveaus heel spannende wedstrijden gezien. De meeste 

inschrijvingen waren op het niveau 7.’’ 

Tevreden 

De organisatie kijkt tevreden terug op de acht speeldagen. ,,We hadden 

heerlijk weer en er waren gelukkig heel weinig blessures,’’ zegt 

Annemieke. Samen met de andere organisatoren Arend Jan Groot Jebbink, 
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De winnaars op de verschillende niveaus 

HD4: Maarten Vos en Rutger Willink 

HD6: Jos Hiddink en Rob Kampman 

DD6: Sandra van de Brink en Angeliek Schierholz 

GD6: Tonny Voermans en Dianne Mullink 

HD7: Jan Willem Krijt en Dirk Pasman 

DD7: Renate ter Beest en Marjanne van Ruiter 

GD7: Marc ten Kate en Monique Bruggink 

HD8: Jan Schupper en Harrit Wester 

DD8: Nicole ten Damme en Kristy Gotink 

GD8: Marcel Gosselink en Tanja Kits 

 

 

Caroline ter Linden en Robbie Bouwmeister zorgde zij voor een vlekkeloos 

verloop van het toernooi, dat werd afgesloten met een buffet van 

cateringbedrijf Kapper-Lammers. Bakker Besselink zorgde elke dag voor 

gebak en café DOK voor de hapjes. Op naar het volgende Wichmond Open. 

De winnaars van de heren dubbel 7 v.l.n.r. Dirk Pasman en Jan Willem Krijt 
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Onze nieuwe tennisleraar 

Sander van Raay stelt zich voor 
Beste tennisvrienden, 

Graag wil ik me even voorstellen. Ik ben Sander van Raay, 25 jaar en woon 

in Doetinchem. Ik heb de opleidingen sport en bewegen en het CIOS 

afgerond. Tijdens de opleiding sport en bewegen heb ik mijn tennislicentie 

gehaald.  

Zodra ik mijn licentie had, ben ik gaan lesgeven. Dit heb ik van mijn 18e tot 

mijn 22ste gedaan. Zelf tennis ik al vanaf mijn vijfde en doe dit nog altijd 

met erg veel plezier. Een toernooitje hier en daar als de mogelijkheid er is. 

Daarnaast speel ik ook elk jaar competitie. Bij Sociï ga ik twee avonden in 

de week lesgeven: op de maandag en de donderdag.  

Ik kijk er naar uit! Tot op de tennisbaan! 
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Mix 1 en jongensteam kampioen 

najaarscompetitie 

Het Mix 1 team is kampioen geworden in de najaarscompetitie. Het team 

bestond uit Robbie Bouwmeister, Suzan Koop, Annemieke Riefel, Manon 

Peters, Arend Jan Groot Jebbink en Bastiaan Pikkert. Zij zaten in een 

poule van vier. Drie wedstrijden won het mixteam, drie wedstrijden 

eindigden in een gelijkspel. 

Het winnende team Mix 1. 

Jongensteam 

Ook het jongensteam, bestaande uit Tijmen Weetink, Chiem ter Linden, 

Stefan Hissink, Maurick Wester, Sal ter Linden en Thijn Spiegelenberg, is 

kampioen geworden. Zij speelden in de klasse Jongens 10 t/m 14 jaar op  
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zondag, 2e klasse. Het team versloeg zes van de zeven tegenstanders. Een 

wedstrijd, tegen de Wildbaan in Borculo, eindigde met een gelijkspel. Het 

team was superblij met de behaalde prestatie. 

Het winnende Sociï jongensteam. 

Het Mix 2 team eindigde op een zesde plek in een poule van acht. Het 

Damesteam eindigde op een vijfde plek in een poule van acht. Het 

Meisjesteam eindigde op de laatste plek in een poule van zeven. 
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Tennisnieuws allerlei  

Voorjaarscompetitie 2019 

Inmiddels zijn de eerste opgaven voor de voorjaarscompetitie binnen. 

Teams of individuele spelers kunnen zich nog tot 6 januari opgeven bij 

verenigings competitieleider: tanjakits@gmail.com. 

Kerstclinic voor iedereen 

Zoals  ieder jaar wordt er bij Sociï weer in de week voor Kerst een 

kerstclinic gehouden. Dit jaar is het op woensdag 20 januari. ‘s Middags 

vanaf 16.30 uur is eerst de jeugd aan de beurt. Na de clinic voor de jeugd is 

er een boerenkoolmaaltijd voor de kinderen en hun ouders.  ‘s Avonds is 

er voor de volwassenen een clinic, die om 20.00 uur begint. Vanaf 21.30 is 

er een kerstborrel in de kantine. Daar kunnen ook mensen aanschuiven die 

niet aan de clinic hebben deelgenomen 

Tenniskleding bestellen 

Nu er steeds meer deelnemers zijn voor de competitie, is het goed om te 

weten dat de Sociï-kleding nog gewoon te bestellen is bij Houx-sport in 

Zutphen. Ga naar de winkel aan de Nieuwstad, pas de kleding die je wilt 

hebben en bestel het met het logo van Sociï. Tennisleden krijgen nog 

steeds 10 procent korting. 

 

 

 

mailto:tanjakits@gmail.com
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Informatieblok tennis 

Bestuur  

- Jan Willem Krijt (voorzitter)  - Roy Weetink (penningmeester) 

- Kristy Gotink (secretaris)  - 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,-) 

- Afmelden vóór 1 december bij het secretariaat, per brief of via e-mail 

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.  
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 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 

Racketavond 

De wekelijkse racketavond is op elke dinsdagavond 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 vorst. 

Bij droog, vriezend weer kun je gewoon op de banen gaan tennissen.  
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Naam: Annemiek Riefel 

Woonplaats: Ik woon sinds een jaar in Winterswijk. 

Voor de liefde verhuisd en het bevalt me heel goed! 

Beroep: Ik werk als senior adviseur bij een 

onderzoeks- en adviesbureau gespecia-

liseerd in de Vrijetijdssector (toerisme, 

recreatie, cultuur, natuur) en ik ben twee 

dagen in de week gedetacheerd bij 10 

samenwerkende Achterhoekse gemeenten 

als Kennismakelaar Vrijetijdseconomie. 

Vanuit die rol probeer ik onder andere 

nieuwe initiatieven in onze sector aan te 

jagen.  

Verliefd/verloofd/getrouwd/single? 

Ontzettend verliefd! We zitten nu midden 

in een verbouwing, dus ik vrees dat ik snel 

een keer van de roze wolk afdonder. ☺  

Hobby’s: Tennissen, wandelen, sushi eten met vriendinnen, bestuurswerk, 

met mijn familie afspreken en mijn werk is ook een grote hobby, want ik 

kom op de mooiste plekjes.  

Antwoord op de vragen van Anouk Pardijs: “Annemiek, wat hoop jij nog 

een keer op de tennisbaan mee te maken?” Ik hoop nog een keer Suzan 

Koop met 6-0 6-0 van de baan af te meppen in een officiële wedstrijd. Ik 

droom nog even verder. ;)  
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Hoe ben je bij Sociï betrokken geraakt? 

Via mijn zus Marije. Die begon met tennissen ongeveer 6 jaar geleden en 

vroeg of ik zin had om mee te gaan. Ik ben toen - na zes lessen van Jan - 

meteen begonnen met competitie spelen. We werden compleet van de 

baan af gemept, maar sindsdien ben ik verslingerd geraakt aan tennissen.  

Je goede en slechte eigenschappen? 

Ik ben altijd belangstellend, maar soms een beetje wispelturig.  

Favoriet eten en drinken? 

Spaghetti en koolschotel van mijn 

moeder.  

Wat lees je meteen in de Sociïaloog? 

‘Uitgelicht’! En nu sta ik er zelf in!!! 

Favoriete muziek? 

Ik heb een brede muzieksmaak, maar Florence And The Machine, 

Fleetwood Mac en Tori Amos staan wel bovenaan.   

Waar ben je trots op? 

Op mijn tijd in het bestuur van Jong Gelre Vorden-Warnsveld en Platte-

lands Jongeren Gelderland (PJG). Vooral het 100 jarig bestaan van PJG toen 

ik dagvoorzitter mocht zijn en Koningin Beatrix ons in persoon kwam 

feliciteren vergeet ik niet snel.    

Met wie zou je één dag willen ruilen? 

Met mijn kat. Ik ben zo benieuwd wat er in haar omgaat.  

Waarin zou je graag beter willen zijn? 

In tennissen en ontspannen. 
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In welke film zou jij de hoofdrol willen spelen? 

In alle kostuumdrama’s, zodat ik de hele dag in van die mooie, klassieke 

jurken mag rondlopen.  

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

Ze leven allemaal niet meer, maar met Marilyn Monroe en Winston 

Churchill.   

Waar heb je een hekel aan? 

Als andere mensen worden buitengesloten. Daar kan ik heel slecht tegen.  

Meest overschatte persoonlijkheid? 

Jan Dijkgraaf.  

Waar kunnen ze jou ‘s nachts voor wakker maken? 

Een rondreis door Amerika, Canada, Nieuw-Zeeland of Noorwegen.  

 

Wat is jouw leukste avondje uit tot nu toe? 

Alle Jong Gelre Vorden-Warnsveld revue afterparty’s met als hoogtepunt 

(of dieptepunt..) de 7 dronk met sterke drank. Tja.  
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Waar heb jij bewondering voor? 

Voor mijn ouders. Ze hebben mij en mijn zussen en broer altijd alle ruimte 

gegeven om te doen wat we willen en staan altijd voor ons klaar. 

 

Wat zou je ooit nog willen meemaken? 

Ik wil nog een keer trouwen. Met name voor de jurk! 

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

eiland, wie of wat zou dat zijn? 

Mijn kat Lila, mijn vriend Erik en een kist vol gereedschap.  

Aan welk moment denk jij met schaamte terug? 

Ik heb een keer met een date afgesproken op de Veluwezoom. Ik was, 

zoals het hoort, een paar minuten te laat. Hij stond al op de afgesproken 

locatie. Toen ik hem vanaf een afstandje zag dacht ik al: “Help, ik wil naar 

huis.” Hij bleek totaal niet mijn type. Na een uurtje wandelen ,vroeg hij of 

ik nog wat wilde drinken. “Als je het niet erg vind ga ik liever naar huis”, 

stamelde ik. Waarop hij vervolgens in tranen uitbarstte. Oeps.       

Wat is voor jou het meest opmerkelijke 

nieuws van de laatste tijd?  

De gele hesjes protesten. Ik vind het 

moeilijk te volgen.  

Het stokje gaat naar …… en wat zou jij 

deze persoon willen vragen? 

Ze doet ontzettend veel voor Sociï dus het 

wordt hoog tijd om haar een keer uit te 

lichten: Annemieke Mulderije. Mijn vraag: 

“Annemieke, met welke bekende tennisser wil jij een keer dubbelen en 

waarom? 
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                                                             Adres       

 

 

  

 

            


