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  32ste jaargang – nummer 2 – juni 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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Beste lezers, 

Het sportseizoen ligt weer achter ons. Afhankelijk van het eindresultaat 

zullen de verschillende afdelingsteams er met een eigen gevoel op terug-

kijken. Zo hadden de voetbalseniorenelftallen het gehele seizoen te 

kampen met een (te) krappe bezetting. Dat kwam de prestaties helaas niet 

ten goede. Echter, bij de afdeling volleybal konden er maar liefst twee 

teams worden gehuldigd. De heren recreanten werden kampioen evenals 

heren 1. Ook bij het tennissen was er een kampioensteam. Het gemengde 

team won de zaterdagcompetitie. 

 

Wij gaan er als redactie even tussenuit. De zomer wacht op ons. In 

september pakken we de draad weer op en komen we graag weer bij je 

terug. Oh, ja, … als je lekker ligt te genieten op het strand, voor de tent, in 

de caravan of op de hotelkamer, denk dan eens serieus na of je je als Sociï-

vrijwilliger aan zult melden. Want nieuwe vrijwilligers zijn heel erg hard 

nodig. Of zoals onze voorzitter Gert Hiddink het altijd zegt: zonder 

vrijwilligers geen Sociï. We wensen jullie allemaal een prettige vakantie!

                                                             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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Er gebeurt veel in de vereniging. Positieve maar ook minder positieve 

dingen. Negatief is de terugloop in leden bij de voetbal en volley. Voor de 

volley betekent dit dat Dames 1 stopt als team en er nu nog één compe-

titieteam overblijft. Voor de voetbal was het einde van het seizoen al 

schrapen om genoeg spelers op de been te brengen voor elke wedstrijd. 

Daarentegen is de tennis groeiende bij jeugd en senioren. 

Voor het bestuur betekent een en ander dat we verder moeten kijken dan 

Wichmond-Vierakker groot is.  

Ratti 

Zo gaat voetbal intensief samenwerken met de sv Ratti uit Kranenburg. 

Onder de nieuwe naam SSA SV Ratti-SV Sociï gaan alle senioren voetballen, 

zowel de dames als de heren. De dames zullen een mixteam vormen met 

Ratti 2 dames en voor de heren geldt dat de twee hoogste teams uit spelers 

gaat bestaan van beide verenigingen. Dit onder leiding van een nieuwe 

trainer Ronnie Baten. Deze mixteams bij zowel de dames als heren zullen 

trainen in Kranenburg en in Wichmond. En ook de wedstrijden zullen op 

beide complexen gespeeld worden. Om dit alles in goede banen te leiden, is 

een werkgroep opgericht die dit alles gaat uitwerken. Als u dit leest heeft 

op 1 Juni een infoavond plaatsgehad voor alle spelende leden. De lagere 

teams bij de heren blijven bestaan uit spelers van Sociï en blijven ook in 

Wichmond spelen. Voor de toeschouwers is het goed om sportlink in de 

gaten te houden om te weten waar de wedstrijden gespeeld worden.  

Vernieuwing 

Het voetbalbestuur heeft voor bovenstaande vernieuwing gekozen om het  
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voortbestaan van de vereniging zolang mogelijk te waarborgen. De 

samenwerking met vv Vorden verloopt erg stroef en met VV Ratti praat je 

toch met twee verenigingen van gelijke grootte. Overigens kwam de eerste 

toenadering va uit Kranenburg waar spelers weer graag op een niveau  

wilden voetballen, zoals nu Sociï 1 doet. Dat is in een standaard klasse zoals 

dat genoemd word. Overigens zit er ook verjonging aan te komen bij het 

seniorenvoetbal. Een groep jeugdleden (gedeeltelijk gestopt ) wil weer gaan 

voetballen. We zullen in september zien hoeveel talent er weer rondloopt. 

Inmiddels is er weer een seizoen afgelopen voor de volley en voetbal en zijn 

de kampioenen op de Sociïdag in het zonnetje gezet. Het tennis gaat ook in 

de zomer door richting de najaarscompetitie. 

Vrijwilligers, vrijwilligers, vrijwilligers 

Een groeiend probleem binnen de vereniging is het aantal vrijwilligers. Het 

werven ervan is toch een beetje trekken aan een dood paard. Als je 

gevraagd wordt, denk dan niet meteen dat kan of wil ik niet of daar ik heb 

er geen tijd voor. Samen maken we de vereniging en met veel vrijwilligers is 

het werk best te overzien. Belangstelling? Je kunt je aanmelden bij een van 

de bestuursleden. 

Rest mij nog om alle vrijwilligers, die het afgelopen seizoen actief waren 

voor de vereniging, hiervoor hartelijk te bedanken. Ik heb het vaker gezegd, 

maar herhaal het graag nog een keer: zonder jullie geen vereniging. Ook de 

sponsoren, donateurs en anderen die financieel hebben bijgedragen, dank 

hiervoor. Ik kan zeggen dat we financieel heel goed draaien. En ook dat is 

een belangrijk element voor de toekomst van de SV Sociï. 

 Groet, Gert Hiddink 

P.S. Het shirt van het nieuwe team Sociï/Ratti 1 wordt waarschijnlijk een 

shirt met een groene baan in het midden en twee rode banen aan de zijkant. 

Voor de kenner: een beetje zoals het oude ADO-shirt. 
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De zwaarste wedstrijd uit 

mijn carrière 

Meer dan 45 jaar dartelde ik over de voet-

balvelden rondom en in Wichmond. Begonnen in 

de A-pupillen, zo heette dat toen nog, doorliep ik 

alle juniorenelftallen om in de seniorenafdeling te beginnen als keeper van 

het 4e elftal. Een bijzonder gegeven, want het lot heeft bepaald dat ik mijn 

actieve loopbaan als spelend lid van de 

mooie vereniging Sociï ook afsluit als 

keeper van het 4e elftal. De cirkel is rond, 

zou ik nu, in navolging van een vermaard 

coach, kunnen roepen. De mensen die mij 

wat beter kennen begrijpen waarom ik dit 

niet zal doen. 

Wees gerust ik zal u ook niet vermoeien 

met een opsomming van al mijn 

verdiensten, fouten, spectaculaire acties en 

andere capriolen, die ik in de loop der jaren heb laten zien. Daarmee heb ik 

u de afgelopen decennia al genoeg lastig gevallen in deze rubriek. In plaats 

daarvan wil ik u meenemen in het proces dat uiteindelijk geleid heeft tot 

het besluit om als actief voetballer te stoppen. 

Als je jong bent hoef je nergens over na te denken. Je begint te voetballen, 

gaat naar de club wanneer je wilt en beseft niet half hoe vrij je bent. De 

wereld ligt aan je voeten, alles is mogelijk. Fysiek en mentaal zijn er geen  

 

“Als je jong bent, 

hoef je nergens over 

na te denken” 



  Juni 2018 

- 9 - 
 

 

belemmeringen en ook hoef je aan niemand verantwoording af te leggen. 

Dat wordt al anders als er een levenspartner opduikt, die, terecht, ook 

aandacht vraagt en zeker als er een gezin gevormd wordt. De gang naar het 

voetbalveld is niet meer zo vanzelfsprekend. Serieuze taken en  

verantwoordelijkheden 

schreeuwen om aan-

dacht. Mij is nooit iets 

in de weg gelegd en 

meer dan ooit besef ik 

dat een woord van 

dank aan mijn vrouw en 

kinderen wel het 

minste is dat ik aan het 

einde van mijn 

voetballoopbaan kan 

uitspreken. Bij deze: 

dank voor jullie 

oneindige geduld en 

begrip, waardoor ik 

mijn passie voor het 

voetbal ongeremd heb 

kunnen uitleven! Tot zover de verantwoordelijkheden, die naar mate de tijd 

verstrijkt minder lijken te gaan drukken.  

De kinderen vliegen uit en mijn vrouw heeft de moed op het gezamenlijk 

bezoeken van een verjaardag op zondag allang opgegeven. De psychische 

druk neemt dus af, maar daarvoor in de plaats komt de fysieke belasting, 

die ernstige vormen dreigt aan te nemen. Niet dat ik dat zelf tijdig 

onderken, welnee, een voetballer op leeftijd is een meester in het 

verzinnen van smoezen en verklaringen voor lichamelijk ongemak en ik 

vorm daarop geen uitzondering.  
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Een zeurende pijn in het rechterbeen, waardoor de kracht steeds verder 

afneemt en het nemen van een uittrap verwordt tot het net buiten de 

zestien meter neerleggen van de bal, dat is echt geen gevolg van een te 

zware training. Het is de leeftijd, het is slijtage!  

Maar geef dat maar eens toe. Het duiken naar een bal linksboven in de 

hoek ? In het verleden draaide ik mijn hand er niet voor om, sterker nog, ik 

deed een stap naar rechts, zette me af en zweefde, let op daar komt hij 

weer, à la Jan van Beveren, naar de bovenhoek. Afhankelijk van de 

hoeveelheid publiek, zwaaide ik ondertussen nog even naar de kant, om 

vervolgens de bal uit de kruising te plukken. Dat deed je gewoon. Nu wordt 

het me al zwart voor de ogen als ik een bal mijn kant op zie komen. Het 

besef dat ik daarvoor zal moeten vallen, vaak in een soort struikelbeweging 

en weer net iets te laat om de bal echt te keren, doet me wegzakken in een 

moedeloze triestheid. En dan heb ik het nog niet eens over de doodsmak en 

de bijbehorende dreun, waarmee ik uiteindelijk onzacht land op moeder 

aarde. En daarna is daar dan de pijn, die door het hele lichaam voelbaar is 

en tegen de tijd dat zij de hersenen bereikt zorgt voor een berustende, 

trieste moeheid. 

Zo beleefde ik de laatste tijd mijn wedstrijden. Het werd steeds meer een 

fysieke kwelling, maar aan de andere kant is het spelletje, het samenspelen 

in een team nog zo leuk. Dat hield me op de been, dat zorgde ervoor dat ik, 

tegen beter weten in, doorging met voetballen. Telkens vond ik 

aanknopingspunten, waaruit ik moed putte. Een voorbeeld. In één van de 

laatste wedstrijden van dit seizoen pakte ik een bal uit de rechterhoek. 

Voor mijn gevoel was het de, hiervoor al aangehaalde, struikelbeweging, 

maar een teamgenoot promoveerde het, zo wilde ik mijzelf graag doen 

geloven, tot een wereldredding. ‘Hé, Oscar Moens’ riep hij en mijn ego 

werd gestreeld. Voor de onwetenden onder u; Oscar Moens was in de jaren 

rond de eeuwwisseling een stijlvolle doelman van o.a. AZ. Het cynisme in de  
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opmerking van mijn teamgenoot ontging me natuurlijk niet, maar de 

naïeve, trotse liefhebber in mij negeerde dat. Die pikte op wat hij wilde 

horen en maakte zichzelf wijs een wereldredding te hebben gedaan. 

Opnieuw een smoes dus om maar weer 

door te gaan.  

Twee jaar lang worstelde ik met de 

aftakelende fysieke mogelijkheden, 

worstelde in mijn hoofd de liefhebber 

met de realist en nu is er eindelijk een 

winnaar. Ik ga ander vertier zoeken op 

zondag en dat gaat zeker lukken, maar 

dat het niet gemakkelijk was om tot die 

conclusie te komen moge duidelijk zijn. 

Integendeel het is de uitkomst van 

misschien wel de zwaarste wedstrijd uit 

mijn carrière. 

             Jan Garritsen 

 

 

Vutters blij met nieuwe trekker 
Vorig jaar kregen we bezoek van het 

boevengilde. Onverlaten namen onder 

andere het trekkertje mee dat de Vutters-

groep gebruikte voor het onderhoud op het 

Sociï-terrein. Onlangs hebben we een 

nieuwe aangeschaft. Een heuse mini-John 

Deere. Op de foto is Wim Regelink met de 

nieuwe aanwinst aan het werk op de 

tennisbaan. 
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Van 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 goals van de pupillen moeten achter de omheining of op de 
tegels achter de sporthal geplaatst worden (waar ze ook vandaan 
komen). 

− 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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Het voetbalseizoen 2017-2018 

Het voetbalseizoen 2017-2018 begon al vroeg ondanks dat de KNVB had 

besloten om wat later te beginnen dan in de voorgaande seizoenen. 

Begin augustus begon de selectie al met trainen en de lagere elftallen en 

de jeugd begonnen niet veel later. Zo'n negen maanden later kunnen we 

terugkijken op het seizoen en gaan genieten van de zomerstop. 

 

JO11-2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het team JO11-2 was voor de winterstop ingedeeld in de 4e klasse.  

 

Het team JO11-2 was voor de winterstop ingedeeld in de 4e klasse en na 

een 12-0 overwinning  tegen 5e-klasser Ratti in de voorbereiding hadden 

de leiders er vertrouwen in dat het team wel mee zou kunnen komen. 
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Helaas bleek dit niet zo te zijn. Na een lastige eerste seizoenshelft bleek 

dat het toch beter was om in de 5e klasse te spelen. Na de winterstop werd 

er weer met goede moed begonnen aan de tweede seizoenshelft maar ook 

de 5e klasse bleek lastig.  

 

Wedstrijden gingen redelijk gelijk op maar 

vaak werd er uiteindelijk toch verloren. 

Desondanks kon een overwinning 

natuurlijk niet uitblijven. In de laatste 

speelweek werd eerst op woensdag met 4-

4 gelijk gespeeld na een uiterst spannende 

wedstrijd en op zaterdag 26 mei was het 

dan eindelijk zo ver. Er werd met 4-2 van 

de Witkampers gewonnen en er werden 

toch nog drie punten gepakt.  

Iedereen was natuurlijk dolgelukkig en de 

leiders nog het meest. Zo is het seizoen 

toch nog goed afgesloten en kunnen we, 

naar mijn mening, terugkijken op een 

lastig maar ook erg leuk seizoen. 

 

De Senioren 

Voor aanvang van het seizoen was bekend dat er voldoende spelers waren 

voor vier seniorenelftallen, maar het hield niet over. Een krappe 

spelersbezetting kon tot de winterstop vaak nog opgevangen  

worden. Maar ondanks de problemen werd in de winterstop na een 

overleg besloten om toch door te gaan met vier elftallen. Door het slechte 

weer duurde de winterstop toch langer dan verwacht. Hierdoor moesten 

er heel wat wedstrijden doordeweeks ingehaald worden. Zo moesten wij  

met het tweede elftal vier keer op donderdagavond spelen in de maanden 

april en mei. Uiteindelijk heeft het tweede alles kunnen spelen zonder al te  

 

 

“Desondanks kon 

een overwinning 

natuurlijk niet 

uitblijven” 
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veel blessures maar bij het derde en het vierde was dit niet altijd het geval. 

Uiteindelijk moest ik er zelf ook aan geloven. In de op-één-na laatste 

wedstrijd heb ik mijn enkelbanden verrekt en moet ik de laatste wedstrijd 

laten schieten.  

 

Er moet wel gezegd worden dat we door de inzet van iedereen het seizoen 

toch uit hebben kunnen spelen met vier elftallen.  Hierom kunnen we toch 

wel een beetje trots zijn op onszelf.  Nog één weekend en iedereen kan 

gaan genieten van de zomerstop en stiekem toch al een beetje vooruit 

kijken naar volgend seizoen. Hopelijk zullen we volgend jaar door de 

samenwerking met Ratti toch wat ruimer zitten wat de aantallen betreft. 

  

Groet, Scott Visser 

 

 

 

 

 

 

Bedankt! 

Namens Sociï willen wij Verhey Toldijk bedanken voor de onderdelen die 

het bedrijf heeft geleverd voor de beregeningsinstallatie van de voetbal. 
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 Wedstrijdverslagen JO11-2G 

‘Na de ranja golfde het spel op en neer’ 

Een naar eigen zeggen ‘bejaarde toeschouwer’ zag de spelers van JO11-2G 

tweemaal thuis aan het werk. Hij doet daarvan uitgebreid verslag. 

 

14 april 2018 Sociï JO11-2G tegen Angerlo JO11-3G.  

Om 09.00uur begon de wedstrijd en beide ploegen keken eerst een beetje 

de kat uit de boom. De eerste kans was voor Sociï, echter na 8 minuten 

scoorden Angerlo uit een mooie aanval. Daarna golfde het spel over en 

weer en kwam Angerlo  na een goed kwartier op 2 nul voorsprong. Ondanks 

de tegenslag kwam Sociï via een mooie aanval op links 3 minuten later 

verdiend terug tot 1-2 via Joost. De tegenstander was even van slag, want 

gelijk vanaf de aftrap stuurde Jens een lange bal naar voren en scoorde 

Lynn B 1 minuut later de 2-2. Sociï bleef lekker voetballen en paar minuten 

later scoorde Lynn B de 3-2. Sociï voelde dat er wat te halen was en even 

later rende Joost het hele veld over met de bal en scoorde de 4-2. Helaas op 

slag van rust kwam Angerlo terug tot 4-3. Na de ranja golfde het spel weer 

over en weer. Helaas voor Sociï scoorde Angerlo 4-4. Sociï bleef echter in 

een goed resultaat geloven en Rik werd bijna schor van de aanwijzingen 

geven. Dat werd ook beloond door een 5-4 voorsprong door Joost. Hierna 

werd Angerlo echter steeds ietsjes sterker en kwam de verdediging erg 

onder druk te staan. De ballen werden ouderwets het stadion uit getrapt, 

maar helaas voor Sociï scoorde Angerlo toch nog vlak voor het eindsignaal 

de 5-5.  Dit gelijkspel werd door Sociï echter als een overwinning gevierd. 

26 mei 2018 Sociï JO11-2G tegen Witkampers JO-11-4G. 

Nadat Sociï afgelopen woensdag de inhaalwedstrijd in en tegen Almen had 

gelijk gespeeld, volgde vandaag de laatste wedstrijd van het seizoen. 

Gijs was de de scheidsrechter. In het begin kreeg Sociï enkele kansen, maar 

de bal wilde er echter niet in. Het spel golfde weer op en neer en er  
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werd door beide ploegen hard gewerkt om de bal te veroveren. Na een 

samenspel aan de linkerzijde met Joost en Jens, kreeg Jens de bal voor zijn 

goede linkerbeen. Met een flinke uithaal heeft de keeper van de 

tegenstander de bal alleen maar gehoord en de verdediger die op de lijn 

stond, schrok zich wezenloos. Maar de goal telde en Sociï stond met 1-0 

voor. Hierna kregen beide ploegen over en weer kansen, maar beide 

keepers hielden hun doel verder schoon. Jens, Lars en Niek stonden hun 

mannetje in de verdediging, Emma, Lynn v L, Emelie, Britt en Joost renden 

over het hele veld om de bal te veroveren en weer door te spelen naar Lynn 

B en Luca voorin om de verdediging te proberen omzeilen. Mart moest het 

doel schoon houden en de uittrappen zo 

ver als mogelijk naar voren te schieten. 

Na de welverdiende ranja ging Sociï weer 

voortvarend van start en maakte Lynn B er 

2-0 van.  Dit was lang geleden dat Sociï met 

2-0 voorstond en de tegenstander voelde 

dit. Binnen een tijdsbestek van 2 minuten 

kwamen ze terug tot 2-2. Sociï dacht 

daarna, wat de Witkampers kunnen, 

kunnen wij ook en een paar minuten later 

was het weer 4-2 door 2 goals van Joost. De ouders gaven de 

scheidsrechter steeds een hint naar zijn horloge, maar daar werd door de 

scheidsrechter niet op gereageerd. Rik stond inmiddels meer in het veld 

dan er buiten en gaf de ene na de andere aanwijzing. De aanwijzingen 

werden steeds minder goed hoorbaar, doordat Rik zoveel aanwijzingen gaf 

dat zijn stem echt schor werd. De laatste minuten waren spannend, maar 

de overwinning was zeer verdiend. Door deze overwinning steeg Sociï 2 

plaatsen. Rik en Scott, namens de ouders bedankt voor het coachen en 

trainen van de JO11-2G!  

      Een ‘bejaarde’ toeschouwer

 

 

“De keeper hoorde 

de bal alleen maar” 
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Vossenjacht voor het goede doel 

Vrouwen Sociï komen in actie voor KWF 

De vrouwen van Sociï deden mee met de Samenloop voor Hoop op 9 en 

10 juni op het Pax terrein. Doel hiervan was om geld in te zamelen voor 

het KWF. Dit deden ze door voor de jeugd van Wichmond-Vierakker en 

omgeving op 27 mei een leuke vossenjacht te organiseren. Hun verslag. 

We waren best gespannen toen we bij school onze opgaves gingen halen. 

Oh als er maar briefjes waren ingeleverd… Gelukkig! Bijna 50 kinderen 

wilde met ons vossenjacht spelen. 

Super! 

Op 27 mei, na eerst een wedstrijd te 

hebben gevoetbald en de 3 punten in 

Wichmond te hebben gehouden, 

gingen we met zijn allen richting D.O.K. 

Achter op het veldje mochten wij 

terecht van Geert en Rianne, super. Zij 

hadden koffie en thee beschikbaar 

gesteld, de toiletten en zelfs een 

springkussen! Bakkerij Besselink had 

cake geschonken voor de verkoop en 

ook Sociï doneerde het een en ander. 

Allemaal heel erg bedankt voor jullie 

donaties,  gastvrijheid en toewijding. 

Losgelaten 

De kinderen kwamen om 3 uur en ja hoor,  ze kwamen werkelijk allemaal, 

snel alle vossen op de posities, 15 stuks. Even na drieën werden de 

kinderen losgelaten in Wichmond om alle vossen te vinden. Na anderhalf 

uur waren die allemaal gevonden. 
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De kinderen waren erg enthousiast, maar ook mededorpelingen vonden  

het erg gezellig al dat apart geklede visite. Ondertussen was Claudet 

Jansen aan het rondzwerven om een mooi plekje te vinden om haar 

kranten uit te stallen. Ja, er liep een zwerver door Wichmond! Aangezien 

onze trainer Rob het altijd over vissen heeft, was Silvia Meulenbeek toch 

benieuwd. Waarom zou Rob dit leuker vinden dan met ons mee te gaan 

naar de wedstrijden aankomend seizoen..? 

                                                                    VistSTER 

Eenmaal de hengel in de beek 

gegooid, had ze meteen beet. Ja 

Silvia is een geboren visSTER. Joanne 

Steenblik heeft haar voetbalmoves 

weer opgekrikt. Na een hele ochtend 

een wedstrijd te hebben gespeeld, 

heeft zij nog het hele dorp door 

gedribbeld. De trainster was aan het 

slaapwandelen door het dorp, in 

diepe dromen na een prachtig 

seizoen. Boerinneke Bente liep rond 

op zoek naar haar boer ;-) Miriam 

Eskes-Paap heeft de tuin gedaan van 

Maaike Megens. En Bo Harmsen was 

met een vriendje aan het voetballen op het trapveldje. Michel te Vrugt 

maakte van een nood een deugd en kluste aan zijn quad. Rond half 5 zat 

het er op. Voor de kinderen was het tijd om te puzzelen en een 

welverdiend zakje snoep te scoren. Nog even stoeien op het springkussen 

om vervolgens samen met hun ouders een speciaal vossenjachtmenu te 

bestellen bij D.O.K. Een zeer geslaagde middag voor de kinderen én voor 

ons. Maar belangrijker: we haalden die dag  bijna 300 euro (!) op voor het 

KWF kankerfonds. 

https://www.facebook.com/claudet.jansen?fref=mentions
https://www.facebook.com/claudet.jansen?fref=mentions
https://www.facebook.com/silvia.meulenbeek?fref=mentions
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Nieuws vanuit de sporthal 

Het seizoen 2017/2018 is alweer bijna voorbij. Het is dit jaar een druk 

jaar geweest met zowel de daginvulling als ook de avondvulling. Zo was 

er naast volleybal en zaalvoetbal ook ruimschoots uren voor handbal van 

Quintus als korfbal van SEV Zelhem. 

Volleybal 

Bij de volleybal zijn de heren kampioen geworden. Het damesteam 1 stopt 

met ingang van het nieuwe seizoen, helaas! De woensdag blijft de 

trainings- en wedstrijddag en op donderdag worden er wedstrijden 

gespeeld. Voor het nieuwe seizoen heeft het handbal van Quintus de 

trainingsuren al weer vastgelegd op de dinsdagavonden van 18.30 tot 

22.00 uur vanaf eind augustus tot begin april.  

Korfbal 

Ook SEV korfbal heeft de uren alweer vastgelegd op de donderdagavond 

van 20.30 tot 22.00 uur. Het zaalvoetbal voor de jeugd en het KNVB 

pupillentoernooi  moet nog worden opgegeven, maar dit zal niet veel 

anders zijn dan het afgelopen jaar. Verder is er algemene invulling van de 

sporthal door de dance-gymuitvoering van DOG, het straten-

volleybaltoernooi, 2 juni met Roll-over en een lasergamemiddag voor de 

jeugd van Wichmond-Vierakker. 

Scholen 

De morgeninvulling is extra goed gevuld door twee scholen vanuit Leesten, 

die met de bus (als een schoolreisje) gehaald en gebracht worden, te 

weten de Lea Dasbergschool en de basisschool Arcade. Hierdoor ontstaan  
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extra inkomsten die gebruikt zijn voor energiezuinige armaturen in de hal 

en Led verlichting met nieuwe plafonds in de kleedkamers. 

Grote kostenpost 

Voor de toekomst zal de vloer een keer vernieuwd moeten worden. Dit 

kan nog wel 5 jaar duren, maar dit zal wel een grote kostenpost worden, 

die niet betaald kan worden door de huuropbrengsten. Een mogelijkheid 

om extra inkomsten te genereren is door middel van inkopen op internet 

met SponsorKliks. Onze sporthal ‘De Lankhorst’staat onder de naam 

Stichting Sportaccommodatie Wichmond. 

Winkelen voor de sporthal! 

Log in op onze activeercode: sponsorkliks.com/winkels.php?club=8069 

Zoek naar een webwinkel door de naam van de winkel in te toetsen en 

druk op Zoek. Dan komen de mogelijkheden van de betreffende 

webwinkels in 

beeld. Er zijn 

legio bedrijven 

waar iedereen 

wel eens wat 

mee doet, denk 

aan Bol.com, 

Wehkamp, Zalan-

do, Hema, AH, 

BonPrix, Media 

Markt, Expert, Hotels.com, Booking.com, Expedia, en nog veel meer. 

Daarna kun je op de normale manier winkelen. Ook kortingscodes kun je 

normaal gebruiken. Verzenden en betalen doe je op de manier zoals je 

gewend bent. De provisie van de inkopen gaan voor 25% naar SponsorKliks 

en 75% naar onze Stichting Sportaccommodatie Wichmond.  

             Namens het Stichtingsbestuur, Bart Leferink  
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Privacybestendig Sociï 

Ik bun der is effies goed veur goan zitten, want ik vuul 

an mien theewater wat as ik niet drink dat ter  iets 

rampzaligs op ons afkump vanuut eurtopia....de 

privacywetgeving.... pakt iederene an of iej ut noe leuk 

vindt of niet.  

Veur onze vereniging(en) en ik schrief dat expres zo zal 

et misschien wel betekenen dat wie oaver en weer van 

voet tot volley tot tennis mekaere een verklaring mot 

toesturen want oaver en weer bunt de leden van 

mekaere bekend en de sponsors ok, dus die mot ok weer 

an de vereniging(en) en wellicht an mekaere een verkloaring toe sturen. 

Volg iej et nog, ikke niet en ik heb ut net opeschreven. Wie wet kunt wie 

der onderuut, deur alles op termijn in dialect te doene, want die 

ambtenaren in eurtopia kunt toch bienoa geen dialect en in die wettekst is 

onze angelsaksische streektaol woarschijnlijk helemoale niet openommen, 

zodat ze ons niks kunt maken at ze ons goat controleren. Zie wet niet ens 

wat angelsaksisch is bun ik bange. 

Wat as wie ok kunt doene is ons allemoale een alias anmetten, ooit was er 

een roemrucht vijfde met namen as De Tank en De Ayatolla. Doar komt ze 

in eurtopia niet meer uut as wie allemoale een alias hebt en wie benoadert 

mekare met die namen, dan is er gien sprake van gedoe met die 

vermaledijde privacywetgeving en wie leaven in Wivi rustig wieter zonder 

mallotig extra wark. 
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D’n Olde Kriet  ·  Eetcafe  ·  Cafetaria 
Dorpsstraat 25 · 7234 SM · Wichmond · 0575-441600 

   

 

Ik ken der al ene, de rooie, die ambtenaren hebt van zien lang zal zien 

leaven niet in de gaten dat he al gries eworden is en iederene in Viwi wet 

wie het is allennig de butenwacht niet. En wat te denken van de kleine en 

de grote klompenburen. Die beide ken ie toch ok wal, of neet tan.  

Met foto's maken is ter ok wel een oplossing, geen balk, maar een 

voet/volley of tennisbal veur de ogen en 'tís weer opgelost. Weas 

trouwens veurzichtig met jeu de boulesballen. Allennig vremden mot een 

balk veur 't heuft hebben of iets noar eigen keuze (in 't materiaalhokke ligt 

genog gerei um veur de kop te kriegen), dat geet ons vast wel 

privacybestendig lukken, zegt….   

 …de Schoaphedde                
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Seizoen 2017-2018 een groot succes 
 
Het volleybalseizoen is 
inmiddels ten einde. Een 
seizoen waar we vol trots 
op terug kunnen kijken.  
 
De heren recreanten zijn 
KAMPIOEN geworden in de 
1e klasse. Een geweldige 
prestatie. Het hele seizoen 
stabiel gespeeld. De 
kampioenswedstrijd tegen Lettele, konden ze onder luide aanmoedigen 
van een fanatiek publiek de zenuwen de baas blijven.  
 
Het was een spannende wedstrijd, waarna ze zich vol trots kampioen 
mochten noemen van de 1e klassen heren recreanten volleybal, regio 
IJsselstreek. 

 
1 sv SOCIÏ HR 1 

2 Heeten Sportief HR 1 

3 Lettele HR 1 

4 Avior HR 1 

5 D.S.C. HR 1 

6 Voorwaarts HR 1 

7 SV Nieuw Heeten HR 1 

8 VIOS Eefde HR 1 

9 Borplat HR 1 

10 Volleybal Voorst HR 1 

11 Heeten Sportief HR 2 
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De mixteams hebben dit seizoen ook netjes gespeeld en zijn als 2e en 5e 
geëindigd. De teams hadden dit jaar veel wedstrijden te spelen, waardoor 
er weinig getraind kon worden. Er zijn vele blessures geweest, die het er 
niet makkelijker op hebben gemaakt. Desondanks en zeker door de goede 
sfeer, werd het een geslaagd seizoen!  

 
1 sv Twello XR 5 

2 sv SOCIÏ XR 1 

3 VV Forza XR 1 

4 WSV XR 1 

5 sv SOCIÏ XR 2 

6 Volleybal Voorst XR 2 

7 Overa XR 3 

8 Terwolde XR 1 

  
De dames recreanten hebben zich goed kunnen handhaven in de huidige 
klasse, een nette 5e plek. In de poule zaten diverse teams, die vanwege 
overstap van competitie in de 4e klasse recreanten terecht waren 
gekomen. Echt een maatje te groot voor de overige teams. Een 5e plek is 
dan ook een goede prestatie. 

 

1 D.S.C. DR 2 

2 Avior DR 6 

3 Avior DR 7 

4 Heeten Sportief DR 3 

5 sv SOCIÏ DR 1 

6 RVO DR 1 

7 Avanti DR 1 

8 Luttenberg DR 3 

9 Klarenbeek DR 3 

10 Voorwaarts DR 1 

11 Teuge DR 1 
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Dames 1 heeft de 7e plek behaald. Na de promotie van vorig jaar was het 
natuurlijk spannend hoe ze mee zouden draaien in de 2e klasse. Een 7e plek 
was dan ook tot volle tevredenheid van alle speelsters. 

 
1 Vollverijs DS 3 

2 Seesing Personeel Orion DS 4 

3 Victoria DS 1 

4 Volga DS 2 

5 KSH DS 2 

6 Grol DS 2 

7 sv SOCIÏ DS 1 

8 Marvo 76 DS 2 

9 Rivo DS 2 

10 DES DS 1 DS 2 

11 Smash '68-SCM DS 1 

12 Volga DS 3 

 
Helaas heeft een aantal dames aangegeven volgend jaar te willen stoppen, 
waardoor het niet gelukt is om een compleet team in de 2e klasse bij elkaar 
te krijgen. We zullen het dus volgend jaar met één damesteam moeten 
doen. Natuurlijk wensen we alle dames die Sociï verlaten veel succes met 
hun verdere sportcarrière. 
 
Dames 2 heeft dit seizoen ook voor het eerst in de 3e klasse gespeeld. Hun 
doelstelling was handhaving in deze klasse en dat is hun ook ruimschoots 
gelukt. Volgend jaar gaan ze, met een aantal wisselingen van speelsters, 
weer hun uiterste best doen om zoveel mogelijk punten mee te pakken.  
 

1 Halley DS 5 

2 Tornax DS 2 

3 BUVO DS 2 

4 Seesing Personeel Orion DS 5 

5 TOHP DS 3 

6 Grol DS 3 
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7 Labyellov DS 3 

8 sv SOCIÏ DS 2 

9 SV Halle DS 3 

10 't Peeske DS 1 

 
 
Koekactie 
De leden van de afdeling volleybal zijn in in Wichmond en omstreken langs 
de deuren gegaan voor de koekenactie. Die was dit jaar wegens 
omstandigheden niet in maart, maar ik mei. Er zijn dit jaar maar liefst 600 
koeken verkocht. We hebben ruim 1100 euro bij kunnen schrijven op de 
rekening, waar we als afdeling volleybal natuurlijk erg blij mee zijn. 
 
Wanneer we alvast vooruit kijken naar het nieuwe seizoen is het belangrijk 
om te noteren dat de trainingen voor de competitiespelers weer beginnen 
op 22 augustus. De recreantenteams zullen 29 augustus  weer beginnen 
met  trainen voor het volgende seizoen.  
 
Nieuwe penningmeester 
Marike Wesseling, onze penningmeester van de afgelopen jaren, gaat Sociï 
verlaten. Ze gaat verhuizen, waardoor het niet meer mogelijk wordt om bij 
Sociï te blijven volleyballen. We vinden dat natuurlijk erg jammer, want 
naast haar sportieve prestaties heeft ze altijd zorgvuldig op de clubcenten 
gepast. Gelukkig hebben we Chantal ten Barge bereid gevonden het 
penningmeesterschap over te nemen. We willen Marike en haar gezin veel 
succes wensen met deze nieuwe stap! 
 
Rest ons niets anders dan iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen om 
het volleybalseizoen weer goed te laten verlopen, een hele fijne zomer toe 
te wensen!  
 

    
 Namens het volleybalbestuur, Nicole ten Damme 
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Een laatste terugblik van Dames-1 

We willen nog even een laatste terugblik doen van het afgelopen jaar en 

dan houdt het bestaan van Dames 1 op….  

Wat waren we vorig jaar 6 mei blij dat we eindelijk na zoveel jaar waren 

gepromoveerd naar de 2e klasse. Hoge verwachtingen waren er niet en we 

hadden daarom de lat ook niet al te hoog gelegd .Ons doel was handhaven 

en als we nou eens 12 punten zouden halen dit seizoen zou dat mooi zijn. 

En we hadden ook als doel om elke wedstrijd 1 set te pakken. 

Trainingskamp 

Voordat we echt aan de bak moesten, zijn we eerst op trainingskamp 

geweest. Onze conditie moest beter worden en onze strakke lijven nog 

strakker. Na flink wat trainingen moesten we 28 September aan de bak. 

We zagen het zwaar in want we moesten tegen de kampioen van vorige 

jaar. Maar wat niemand had kunnen hopen is toch gebeurd…..we wonnen 

deze 1e wedstrijd met 3-1. Dit hebben we gevierd alsof we al kampioen 

waren. 

Kruisband afgescheurd 

Hoppa de eerste 4 punten waren binnen. Vol positieve gedachten gingen 

we op maandag  2 oktober richting Groenlo. Kijken of we een setje konden 

meepakken. Tegen de altijd zo lastig dames van Grol. Na een mooie pass 

en een prachtige set up ging de bal naar buiten zodat Dianne er een mooie 

smash bal van kon maken……het was een punt. Maar toen Dianne weer 

landde na haar mega hoge sprong ging het goed mis. Ze schreeuwde gelijk 

dat het niet goed was. En dat bleek. Ze had de kom zwaar gekneusd…. 

voorste kruisband afgescheurd  en de meniscus ingescheurd. Dit was een 

enorme domper voor het hele team. Hebben deze wedstijd wel verloren 

maar toch een setje kunnen mee pakken. De wedstrijden erna gingen 

goed.  
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We wonnen ook wat wedstrijden maar verloren er ook wel wat. Elke 

wedstrijd werden er toch wat punten mee gepakt zodat we al snel op 12 

punten zaten. Dit moest natuurlijk gevierd worden met een etentje.  

Knokken 

In Januari kwam Debbie met het nieuws dat ze volgend seizoen 

waarschijnlijk wilde gaan stoppen om dan te gaan handballen. Dit kwam 

hard aan. Maar haar beslissing werd natuurlijk gewoon geaccepteerd. 

Dianne was ook nog steeds uitgeschakeld door haar blessure en mag vanaf 

september weer gaan trainen. Dit betekende dat we er echt dames bij 

moesten vinden anders kon ons team niet blijven bestaan. Door allerlei 

berichten te plaatsen op facebook gingen we opzoek naar nieuwe leden 

voor ons team. Ogen en oren bleven gespitst op nieuwe aanwinsten te 

vinden maar het is niet gelukt. Ook werd er bij Dash gevraagd of daar nog 

dames waren die ons team wilde komen versterken. …..Maar helaas .  

Onze competitie ging gewoon verder en we bleven onze punten 

binnenhalen. De sfeer in het team was goed ondanks dat we wisten dat dit 

wel eens het einde van dames 1 zou betekenen. Toch bleven we knokken 

om in de middenmoot te eindigen. Nou en dat is gelukt. We zijn als 7e 

geëindigd met 48 punten… Ja u leest het goed, 4 keer zoveel dan we ooit 

hadden kunnen denken. 

Sponsors bedankt! 

We kijken terug op een gezellig en sportief seizoen. Graag willen wij alle 

supporters bedanken en onze trainer Klaas. En natuurlijk de shirtsponsors: 

BOUWMEESTER, Precisie Graafwerk en Smederij Oldenhave. De 

inloopjassen werden gesponsord door Mark Fokkink Tweewielers. 

                 

               Groeten,  Sandra, Carolyn, Ilse, Ilona, Dianne, Debbie, Anita, Cindy 
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“Men wilde graag van ons winnen, tevergeefs” 

Heren 1 kampioen! 

Voorafgaand aan het seizoen 

werden er zoals altijd doelen 

gesteld. Wat zou het nieuwe 

volleybaljaar 2017-2018 ons 

brengen? In ieder geval een 

nieuwe speler. Roy Weetink 

kwam de heren versterken. 

Van harte welkom (en achteraf 

gezien wat een debuutjaar). 

De eerste wedstrijden verl-

iepen voortvarend en we 

speelden bij vlagen erg leuke 

wedstrijden met veel variatie in ons spel.  Al na een paar gespeelde 

wedstrijden stonden bij de bovenste van de competitie en wilde iedere 

tegenstander graag van ons winnen. Maar tevergeefs, over het hele 

seizoen 10 verliespunten is niet veel en u raadt het al.  

Super leuk 

Er werd veel meer gewonnen dan verloren met als eindresultaat het 

kampioenschap van Sociï volleybal heren 1. Een super leuk seizoen met 

veel mooie momenten. Lukt het ons om volgend jaar de titel te 

prolongeren? 

En dan als laatste maar niet geheel onbelangrijk. Wisten jullie dat dit het 

tweede kampioenschap was van A. Derksen alias de kleine ondernemer? 

André van harte gefeliciteerd  en succes weer volgend jaar. 
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Een verdiende overwinning tegen Terwolde 

Mix 1, laatste wedstrijd van het seizoen 

Onze laatste wedstrijd van het seizoen was op 11 april tegen Terwolde, 

het bijna laatst geplaatste team in de competitiestand. Op papier zou je 

zeggen een makkie…. 

Maar Terwolde heeft Henk en die heeft vaak uitgekiende balletjes. En hij 

intimideert de tegenspelers vaak waardoor je soms afgeleid wordt van het 

volleybalspel en als je dan niet oppast pakken ze je nog een set af in 

punten. Wij moesten de wedstrijd beginnen zonder onze sterspeelster op 

mid-achter en onze vaste set-upster Heidi die helaas verhinderd was. 

Gelukkig hadden wij Gerdien die de set-

ups samen met Ineke kon geven. Onze 

speler/coach Marieke kwam gelukkig op 

tijd om ons aan te moedigen en 

aanwijzingen te geven en om (soms ) de 

tegenstander van slag te brengen. Helaas 

moeten wij haar ook nog steeds missen 

als speelster vanwege een blessure. Ook 

onze Gerrit K was nog niet helemaal fit. Hij 

meent dat hij nog een jonge vent is en 

scheurt op een motor door de 

buitenlandse wildernissen. Als je dan te 

hard rijdt en de macht over het stuur kwijt 

raakt en een keuze moet maken tussen een boom of een sloot dan kies je 

natuurlijk voor de sloot. Maar zijn botten worden ouder en hij kreeg last 

van een pijnlijke enkel. Hier heeft hij nu al een paar weken last van. De 

overige spelers/sters: Emiel, Rick, Hiske, Ineke en Dorien waren fit dus de 

wedstrijd kon beginnen. Wij begonnen geconcentreerd en haalden het 

punt naar ons toe.  

 

 

“Hij meent dat hij 

nog steeds een jonge 

vent is…” 
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Rick was in vorm met zijn opslag, bovenhands nog wel en wij stonden voor 

met 6-0. Dan ga je al gauw denken, dat wordt op tijd douchen en in de 

kantine zitten, maar de spelers van Terwolde zijn ook oude rakkers en 

kunnen het je nog wel erg moeilijk maken. Maar wij bleven goed opletten 

ook op de gemene prikballetjes. Ineke en Gerdien zetten de ballen goed 

voor ons op, zodat de aanvallers ze goed af konden maken. Het blok stond 

ook goed dus het liep gesmeerd. De eerste set was gauw gespeeld. Wij 

wonnen met 25—9. Na een paar slokken water en even een technisch 

gesprek, ja dat gebeurt in ons team, wisselden wij van speelveld en 

begonnen wij aan de 2de set. Een goede start. Stonden met 3-0 voor. Toen 

kwamen er wat misverstanden in de verdediging en werd het al gauw 3-3. 

Even elkaar aangesproken en met wat tips vanaf de zijkant begon de 

dieseltrein weer opgang te komen en werd het al gauw de sneltrein. 

Rommelig 

Iedereen was weer scherp en ging weer voor de bal. De set werd door ons 

binnengehaald met de stand van 25- 9. De 3de set moest nog gespeeld 

worden. Wij waren in feest stemming want onze 2de plek in de competitie 

stand stond safe. De 3de set begon een beetje rommelig. Van elkaar de bal 

afpakken of juist de bal niet pakken. Op een gegeven moment hadden wij 

weer overzicht op het spel en kwamen de punten weer binnen. De 

voorsprong werd uitgebreid. Dan een dubieuze beslissing van de 

scheidsrechter die een opslag gaf aan Terwolde. Een smash van Terwolde 

kwam op de boezem van 1 van de dames (dDat kan als je met dames 

speelt die ook nog een voorkomen hebben) hij gaf het punt aan de 

tegenstander? De bal was tweemaal aangeraakt zei hij? Maar met alle 

gekheid op een fluitje wonnen wij de set met 25-12. Een verdiende 3-0 

overwinning en 2de in de eindstand.  

Namens MIX 1 willen wij onze trainer en technisch aanwijzer Dinand 

bedanken. Op naar  seizoen 2018/ 2019! 
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Alweer de 32ste editie van het toernooi 

Delden 2 winnaar 

stratenvolleybaltoernooi 

Vrijdag 16 maart was weer het stratenvolleybaltoernooi. Na een 

intensieve, spannende avond waarin de voorrondes werden gespeeld 

door 16 teams, mochten 8 stratenteams door naar de finaleavond.  

De winnaars met hun prijzen, Delden 2. 

Tijdens deze avond werd er gestreden voor de felbegeerde winnaars-

trofee. Zo langzamerhand is het jaarlijks terugkerend toernooi een begrip 

in Wichmond en omstreken. En de strijd ging er hevig aan toe bij tijd en 

wijle.  Tijdens de finaleavond werd er gespeeld in 2 poules van 4 teams. Na 

een aantal zeer spannende wedstrijden, waren het de teams Delden 2 en 

de Hackforterweg die uiteindelijk tegenover elkaar in de finale stonden.  
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Uiteindelijk trok Delden 2 aan het langste eind en won de eeuwige roem 

van dit toernooi.  

Nummers 3 en 4 

De Lankhorsterstraat en de Rozenstraat streden om de 3e en 4e plek. Hier 

behaalde de Lankhorsterstraat de meeste punten in de sets en kon zich 

kronen tot de nummer 3 van dit jaar. In de kantine werden de winnaars 

gehuldigd en kregen ze de wisselbeker uitgereikt. De winnaars konden zich 

bovendien tegoed doen aan een 

heerlijke taart, aangeboden door 

Bakker Besselink. De nummers 2 

en 3 ontvingen een tegoedbon 

voor een heerlijke teamschaal 

met borrelgarnituur.  

 

Geslaagd toernooi 

De organisatie kijkt terug op een 

geslaagd toernooi. Zonder de 

hulp van de scheidsrechters, 

mensen van de zaal de Lankhorst 

en de diverse kantineploegen was 

dit niet mogelijk geweest. Vanuit 

de organisatie: heel veel dank 

voor jullie inzet. Ook kijkt de organisatie voorruit naar 2019. Inmiddels het 

33e stratenvolleybaltoernooi, waarin zij wederom hoopt op veel deelname. 

Zodra er data bekend zijn, zullen we die melden. 

Graag tot volgend jaar! Ilona Wassink, Rob Langwerden, Maaike Eskes en 

Judith Minderman 
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Competitieloze periode? 

Het is begin juni. De dag na de zeer geslaagde Sociidag. De verschillende 

voorjaarscompetities zijn afgelopen en de zomeravondcompetitie 

(woensdag) is net van start gegaan. We hebben dit jaar ook een 

kampioensteam in ons midden.  

In de 3e klasse gemengd (35-plus) zijn Manon Peters, Suzanne Nijenhuis 

Nel Nijenhuis Bennie Peters en Bastiaan Pikkert eerste geworden. Dames 

en heren van harte gefeliciteerd!  

Als je de komende competitieloze periode wilt tennissen, is de 

racketavond op dinsdag aan te raden. Dus mensen, als je zin hebt om te 

tennissen, kun je elke dinsdag zo naar de baan en je kan zo mee spelen.  

Graag wil ik jullie nog wijzen op de data van de clubkampioenschappen 

Mix / Dubbel van 27 augustus t/m 2 september. Doe mee of kom op een 

van deze avonden de spelers aanmoedigen en/of klets even bij met de 

andere aanwezigen. 

Verder kan ik melden dat wij woensdag 16 mei weer een clinic hebben 

gegeven met Maarten Vos (onze tennisleraar) voor de basisschool in ons 

dorp. Dit is met zeer veel enthousiasme ontvangen door de kinderen. Dit 

schooltennis is om kinderen vanaf groep 3 bekend te maken met de sport 

tennis. En we hopen natuurlijk dat dit initiatief in de toekomst nieuwe 

leden voor onze vereniging oplevert.  

Tot slot wil ik jullie alvast een mooie zomer toewensen met veel 

tennisplezier. Tot de clubkampioenschappen! 

         Groet, Jan Willem Krijt 
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Handen uit de mouwen 

Vanaf het overdekte terras kunnen toeschouwers heerlijk van het 

tennissen op de banen genieten. Tenminste, als het zicht niet wordt 

belemmerd door een struik. Dat was onlangs het geval. Herbert Keppels 

bedacht zich geen moment.  

Herbert dook de keuken in en kwam 

gewapend met een broodmes en een 

schaar weer terug. Het was wel even 

wat zagen, trekken en knippen, maar 

daarna was het zicht op de banen 

vanaf het terras weer uitstekend.  

 

 

De situatie vóór……. 

 

 

 

 

…en nadat Herbert de struik  

een kopje kleiner had gemaakt. 
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Dankzij veel nieuwe enthousiaste jeugdleden 

Sociï-jeugd speelt weer competitie 

 

We zijn dit jaar weer begonnen met competitiespelen voor de jeugd. Dit 

is mogelijk omdat we er de laatste tijd veel enthousiaste jeugdleden 

hebben bijgekregen. In totaal hebben zich 20 kinderen opgegeven. 

Voor deelname 

maakt het niet uit 

of je net met tennis 

bent begonnen of 

al wat langer 

speelt. Er is voor 

iedereen wel een 

passende com-

petitie.  

Uitgeweken 

Door het grote 

aantal deelnemers 

hebben we vier 

teams kunnen 

indelen. We zijn 

zelfs met een 

aantal dames uit-

geweken naar de 

baan in Hengelo.  
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Op het moment van schrijven hebben we er 16 wedstrijddagen op zitten. 

De laatste competitiedag is op 1 juli. De kinderen zijn zeer enthousiast en  

de strijd gaat ook goed tegen elkaar op. De verschillen zijn erg klein en de 

uitslagen liggen dan ook dicht bij elkaar.  

                                                                                           Najaarscompetitie 

We willen een en ander 

graag voortzetten in de 

najaarscompetitie. Die 

zal in de maanden sep-

tember en oktober van 

dit jaar worden gehou-

den.  

De wedstrijden worden 

allemaal op zondag-

morgen gespeeld.  

Groeps-apps 

We hebben verschil-

lende groep-apps aan-

gemaakt. Daardoor kun-

nen we elkaar gemak-

kelijk op de hoogte hou-

den wanneer dat nodig 

is.  

Kom overigens gerust eens een keer ’s zondagmorgens naar de tennisbaan 

om de jongeren aan te moedigen. Je bent van harte welkom. 

                                                                                                     

                                                                                                    Groet, Henk Olthof 
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Mixteam zaterdag kampioen! 

Het zaterdag mixteam is in de voorjaarscompetitie kampioen geworden. 

Het gemengde team met Suzanne Nijenhuis, Nel Nijenhuis, Manon 

Peters, Bennie Peters, Bastiaan Pikkert en Peter Wolbrink versloeg op de 

laatste zaterdag van het seizoen het mixteam van Duiven.  

Het kampioensteam speelde op het niveau van de 3e klasse 35-plus. 

 

Volgens Bennie Peters was het een mooie competitie waarbij de ploegen 

aardig aan elkaar gewaagd waren. “We hebben altijd heel leuke 

wedstrijden gespeeld.” Het team speelde op het niveau van de 3e klasse 

35-plus. De punten lagen tot op het laatst dicht bij elkaar. Door winst van 

het herendubbel in Duiven was de strijd beslecht. Sociï mocht zich 

kampioen noemen. Het bestuur was naar Duiven gekomen om de 

kampioenen te huldigen met bloemen en champagne. Door het 

kampioenschap, promoveert het mixteam volgend jaar naar de 2e klasse. 

“Daar hebben we echt zin in”, zegt Bennie Peters. “Kijken wat we in die 

klasse kunnen bereiken.” 
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Resultaten van de overige teams 

Het zaterdag herenteam 17-plus heeft zich in de 2e klasse goed 

gehandhaafd en eindigde op de vijfde plaats. De laatste wedstrijd was 

tegen koploper ALTB3 uit Arnhem, een spannende wedstrijd. Robbie 

Bouwmeister, Gert Jan Loman, Arend-Jan Groot Jebbink, Andre Hissink, 

Bennie Helmink en Stefan Roording kijken tevreden terug. 

Het team dames dubbel 17-plus op vrijdag is op plaats drie geëindigd. Zij 

handhaven zich daardoor in de 3e klasse. Het was een pittige competitie 

voor Annemiek Riefel, Annemieke Mulderije, Marga Leerkes, Annet 

Heuvelink en Suzan Koop, maar ze hebben mooie wedstrijden gespeeld. 

Het mixteam op vrijdag, dat dit jaar voor het eerst meedeed aan de 

voorjaarscompetitie, is ook in de middenmoot geëindigd. Een resultaat 

waar het team dik tevreden mee is. In de 4e klasse dubbel 35 plus zitten 

teams die al jaren met elkaar spelen. Hiltjo en Sanne Carp, Roy en Sandra 

Weetink, Marcel Gosselink en Tanja Kits zijn een ervaring rijker. 
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Clubkampioenschappen in de regen 

Af en toe in de stromende regen werden eind maart de clubkampioen-

schappen enkel gespeeld. De deelname viel een beetje tegen, maar de 

onderlinge strijd was er niet minder om. Dankzij de all weather banen 

kon het programma volgens planning worden gespeeld.  

De uitslagen: 

Heren Enkel A 

1.Robert Kornegoor 

2. Gert Jan Loman 

3-4 . Robbie Bouwmeister 

3-4. Arend-Jan Groot Jebbink 

Heren Enkel B 

1. Jan Willem Krijt 

2.Tonny Loman 

3. Jan Rensink 

4. Marcel Gosselink 

Dames Enkel A 

1. Annemieke Mulderije 

2. Carolien ter Linden 

3. Marga Leerkes 

Dames Enkel B 

1. Sandra Weetink 

2. Tanja Kits 

3. Irene Wolbrink 

4. Judith Minderman 
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Overig tennisnieuws 

Clubkampioenschappen Dubbel na de kermis 

In de week na de Wichmondse kermis, van 27 augustus tot en met 1 sep-

tember, worden de clubkampioenschappen dubbel gehouden. Per mail 

volgt aan alle leden van tennis nog een oproep om je op te geven. Er wordt 

gespeeld om de titels in gemengd dubbel, heren dubbel en dames dubbel. 

Zomertennis 

Vanaf dit jaar is er de mogelijkheid voor voetbal- en volleybal-

leden om een zomerlidmaatschap af te sluiten bij afdeling tennis. Dit 

lidmaatschap is geldig voor de maanden juni, juli en augustus en kost €50 

(jeugd: €25). Voorwaarde is dat men lid is bij Sociï voetbal en/of volleybal. 

Aanmelden hiervoor dient te gebeuren bij Kristy Gotink (secretariaat 
tennis), kristygotink@hotmail.com. Wil je meer informatie, dan kun je haar 
ook bellen op 06-51011307. 
 
Tennislessen najaar 
Ook in het najaar worden weer tennislessen gegeven in blokken van 10 
lessen. Via mail worden de leden geïnformeerd over de mogelijkheden, de 
lesavonden en de lesgelden. Zodra de mail binnen is kun je je opgeven. 
 
Open Wichmond in week 46 

In week van 12 tot en met 16 november (week 46) wordt weer de Open 

Wichmond gehouden, een toernooi waaraan tennisclubs uit de regio mee 

kunnen doen. Vorig jaar werd de Open Wichmond voor het eerst 

gehouden en dat was meteen een doorslaand succes. Bijna tachtig 

tennissers uit de omgeving deden mee aan het toernooi, dat door gasten 

wordt omschreven als ‘gezellig en gemoedelijk’.  ”Ja, we kijken terug op 

een geweldig toernooi. Alles is perfect verlopen”, aldus de organisatoren 

Annemieke Mulderije, Robbie Bouwmeister, Caroline ter Linden en AJ 

Groot Jebbink. 

mailto:kristygotink@hotmail.com
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Informatieblok tennis 

Bestuur  

- Jan Willem Krijt (voorzitter)  - Robbie Bouwmeister (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.  

 

mailto:Kristygotink@hotmail.com


  Juni 2018 

- 51 - 
 

-   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
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Naam: André Hissink 

Woonplaats: Baak 

Beroep: Veehandelaar 

Verliefd/verloofd/getrouwd/single:  

“Verliefd.” 

Hobby’s: 

“Tennis, wandelen, vakantie en lezen.” 

Antwoord op de vragen van Monique: 

1. Heb je onderhand alle afdelingen van Sociï gesponsord? 

“Denk het wel ja.” 

2. Ga je het 50 jaar tennislidmaatschap volmaken? 

“Dat is nog 12 à 13 jaar, dus dat moet wel lukken.” 

 

Hoe ben je bij Sociï betrokken geraakt? 

“Via de andere kinderen uit het dorp.” 

Je goede en slechte eigenschappen?  

“Goede: ik ben rustig en geduldig. Slechte: ik ben rustig en geduldig.” 

Favoriet eten en drinken?  

“Ik hou van pittige gerechten en van 

vleesgerechten. Bier is mijn favoriete 

drank.”  

Wat lees je meteen in de Sociïaloog? 

“Ik begin vooraan.” 
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Favoriete muziek? 

“Alle soorten muziek, behalve klassiek en hardcore-achtige muziek.” 

 

Waar ben je trots op? 

“Op mijn kinderen.” 

Met wie zou je één dag willen ruilen? 

“Met Max Verstappen.” 

 

Waarin zou je graag beter willen zijn?  

“In het tennissen.” 

 

 

In welke film zou jij de hoofdrol willen spelen? 

“Flodder.” 

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

‘’Trump, Poetin en Kim Jong-un, om alle wereldproblemen in één keer op 

te lossen.” 

 

Waar heb je een hekel aan? 

“Hutspot.” 

 

Meest overschatte persoonlijkheid? 

“Trump.” 
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Waar kunnen ze jou ‘s nachts voor wakker 

maken? 

“Voor een broodje hamburger.” 

 

 

Wat is jouw leukste avondje uit tot nu toe? 

“Ik vind de Wichmondse kermis altijd supergezellig.” 

 

Waar heb jij bewondering voor?  

“Voor mensen die zich belangeloos voor iets inzetten.” 

 

Wat zou je ooit nog willen meemaken? 

“Dat ik de staatsloterij win.”  

 

Als jij drie dingen of mensen mee 

mocht nemen naar een onbewoond 

eiland, wie of wat zou dat zijn?  

“Gerry, een bbq en een boek.” 

 

Aan welk moment denk jij met schaamte terug?  

“Dat weet ik niet (meer).” 

 

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

“Groepen zoals ‘Bomenbelang’ en ‘Red de salamander’ krijgen volgens mij 

te veel aandacht en te vaak gelijk.” 

 

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

“Anouk Pardijs. Welk jaar word je clubkampioen tennis?” 
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                                                        Adres       

 

 

  

 

            


