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  32ste jaargang – nummer 3 – september 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  

 

 

Clubblad van sportvereniging Sociï  
Vierakker-Wichmond 
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Beste lezers, 

 

Iedereen weer terug van vakantie? Of deze zomer gewoon lekker thuis 

gebleven? Met de Zuid-Franse temperaturen in eigen land hoefde je deze 

zomer in ieder geval niet ver weg te gaan. 

  

Hopelijk hebben we dit najaar nog een paar mooie (sport)dagen. De 

voetbalvelden liggen er ondanks de droogte goed bij. De volleyballers zijn 

gelukkig wat minder weersafhankelijk. Tennis is het seizoen goed 

begonnen met veel lessen en de najaarscompetitie. Het sportseizoen staat 

voor iedereen weer voor de deur. Veel succes gewenst. Mooie 

overwinningen. En vooral: veel speelplezier met sportieve wedstrijden! 

In deze Sociïaloog voor het eerst de nieuwe column van Jan Garritsen. Hij 

beschouwt het voetbal in het vervolg niet vanaf de doellijn, maar vanaf de 

tribune. 

                                                                                                                De redactie 

 

 

 

 

 

We zijn (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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Graag wil ik beginnen met Bart en Jos namens de vereniging heel veel 

beterschap te wensen. Hopelijk zien we jullie beiden weer snel terug. Ik 

zeg dit in de wetenschap dat Bart en Jos weer aan de beterende hand 

zijn. De taken van Bart en Nel in de sporthal zullen gedeeltelijk worden 

overgenomen. 

De samenwerking met Ratti is gestart. Onder de naam SSA Ratti/Sociï 

spelen de beide selectieteams heren samen met Ratti. Ook de dames 

spelen samen met de Ratti 2 dames. Onder leiding van Ronnie Baten als de 

nieuwe trainer is zelfs de eerste bekerwedstrijd gewonnen. Dat gebeurde 

tegen Brummen 1. De wedstrijden en trainingen voor deze drie teams zijn 

om de beurt in de Kranenburg  of bij Sociï. Daarnaast spelen er nog drie 

seniorenteams heren bij Sociï met alleen maar leden van Sociï.  

Nieuwe tenues 

Op zondag 23 september zal bij de eerste thuiswedstrijd van Ratti/Sociï 1 

ook de nieuwe tenues uitgereikt worden. De kleuren zullen er in terug te 

vinden zijn van beide verenigingen. Ik wil bij dezen alle sponsoren alvast 

bedanken voor hun bijdrage. 

 

Vrijwilligerstekort! 

Alarmerender is wel het tekort aan vrijwilligers. We zoeken leiders voor 

Ratti/Sociï2 en bij de dames iemand die ze ook wil trainen één keer per 

week. Ook hebben we een tekort aan scheidsrechters. Deze situatie is zo 

nijpend dat de kans bestaat dat de spelers de wedstijd zelf moeten fluiten.  
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Er zijn op  het moment van schrijven slechts drie heren bereid te fluiten, 

waarvan er één ook nog eens de mooie leeftijd van 70 heeft bereikt. Dus 

heren en dames voetballers: denk mee met het bestuur en meld je aan, als 

scheidsrechter of voor een ander functie als vrijwilliger. Want één ding 

staat als een paal boven water: het bestuur kan niet alles zelf doen!   

Ik wens alle teams, vrijwilligers en alle anderen die bij onze vereniging zijn 

betrokken, veel succes in het nieuwe seizoen. 

            Gert Hiddink 

 

  

Kassa! 
In de kantine is onlangs een 

nieuw kassasysteem geplaatst. 

De kassa is drie maanden op 

proef om te kijken hoe het 

systeem bevalt.  

 

De kassa is weliswaar erg 

gemakkelijk te bedienen, maar 

toch wordt overwogen om een 

korte uitleg te geven aan 

degenen die er gebruik van 

maken. Een pinsysteem zit er 

nog niet bij, maar kan te zijner 

tijd wel worden aangesloten. 
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Een nieuwe fase  

De start van het nieuwe voetbalseizoen is 

anders. Anders, omdat ik niet meer als 

voetballer actief ben. ‘Dat is niet vreemd, 

maar dat is bijzonder’, zou juf Ank uit de 

populaire televisieserie ‘De luizenmoeder’ 

zeggen. Zelf vind ik het vooralsnog onwennig 

omdat het, zo zie ik het althans, een nieuwe fase in mijn leven inluidt. 

In de vorige Sociïaloog schreef ik al dat ik ander vertier ging zoeken op de 

zondag. Voor de helft van de zondagen is dat met een seizoenkaart voor 

Feyenoord gelukt. Vanaf de tribune volg ik de verrichtingen van mijn 

favoriete club en zal ik ze aanmoedigen, ondersteunen, bekritiseren of 

veroordelen. Want dat is o zo gemakkelijk vanaf de tribune: een oordeel 

hebben zonder daar ook maar enige verantwoording voor te hoeven 

afleggen. Heerlijk om de, spreekwoordelijke, beste stuurman aan de wal te 

zijn. En er was al gelegenheid te over om kritisch op de club uit Rotterdam 

te zijn. Weliswaar niet op de tribune in de Kuip, maar als gast op de 

tribune in Doetinchem. Daar speelde Feyenoord de eerste 

competitiewedstrijd van het seizoen tegen de nieuwkomer in de eredivisie: 

de Graafschap. Zoals u weet was dat geen succes voor Feyenoord, des te 

meer voor de Superboeren, die de wedstrijd met 2-0 wonnen. Feest in 

Doetinchem, crisis in Rotterdam en vanaf de tribune wist ik uiteraard als 

de beste hoe het anders had gemoeten. Die andere helft aan zondagen is 

nog niet echt ingevuld, maar ik kan me heel goed voorstellen dat ik  

daarvan een gedeelte nog bij Sociï zal doorbrengen. Hoewel, de vereniging 

heeft een andere naam, SSA Sociï – Ratti, en gaat daarmee ook een nieuwe  
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fase in. Een samenwerking met buurtvereniging Ratti om de toekomst van 

beide verenigingen te versterken. Als volger, in dit geval meer aan de zijlijn 

dan vanaf de tribune, zal ik mijn mening hebben over de prestaties en 

ontwikkelingen. Ook hier een rol als beste stuurman aan de wal dus. 

Vooralsnog valt er nog niets te sturen of te becommentariëren omdat de 

amateurcompetitie nog niet is begonnen. 

WK-voetbal 

Feyenoord, de lokale club, bijna alle zondagen lijken hiermee ingevuld. 

Toch lijkt er nog tijd over op de tribune. Gelukkig is er een nieuw element 

binnen het voetbal dat de gemoederen, zeker ook op de tribune, aardig 

bezighoudt: de VAR (Video Assistant Referee, in het Nederlands 

videoscheidsrechter). De bedoeling is dat het voetbal eerlijker wordt. 

Beslissingen kunnen worden teruggedraaid of alsnog worden genomen 

aan de hand van het terugkijken van videobeelden. Nou dat hebben we 

geweten, zeker tijdens het WK-voetbal, afgelopen zomer in Rusland, toen 

de VAR voor het eerst op een groot toernooi werd toegepast. In vier 

gevallen kon de VAR worden ingeschakeld: wel of geen doelpunt, wel of 

geen penalty, wel of geen rode kaart en is de kaart aan de juiste speler 

gegeven ?  

Videoscheidsrechter 

De invoering van de videoscheidsrechter op het WK leidde tot twintig 

beslissingen. Voorzitter Gianni Infantino van wereldvoetbalbond FIFA is 

van mening dat het spel inderdaad eerlijker is geworden.  

Of een opmerking over eerlijkheid uit zijn mond zo serieus genomen dient 

te worden valt nog te bezien, gezien de berichten die regelmatig over hem 

in de pers verschijnen. Maar dat terzijde. Duidelijk is dat er met de VAR 

voldoende discussie overblijft of eigenlijk bijgekomen is om hele 

voetbalprogramma’s te vullen. En vanaf de tribune, de zijlijn en de bank 

voor de televisie roepen we met z’n allen mee.  
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 ‘Géén doelpunt ’, maar de VAR zegt dat het wel een doelpunt is ! Volop 

discussie, zeker als het over schwalbes en (rode) kaarten gaat. Iedereen 

weet het zeker, maar weinigen zijn het met elkaar eens. Hoewel, de door 

Björn Kuipers teruggedraaide penalty voor Neymar, daar waren de 

meesten het wel over eens. Deze Braziliaan lijkt meer voor de Oscar voor 

de beste acteerprestatie te gaan dan voor de Fair Play – cup en hij heeft 

zijn krediet bij het grote publiek wel enigszins verspeeld ook al blijft het 

natuurlijk een fantastische voetballer.  

Wereldkampioen 

In de finale tussen Kroatië en Frankrijk de vraag bij de eerste goal uit de 

vrije trap van Griezman: had de vrije trap wel gegeven mogen worden ? Of 

anders gezegd: waarom greep de VAR hier niet in ? Omdat het niet één 

van de hiervoor genoemde vier gevallen was. Dan volgt dus weer de 

discussie of de VAR zich wel moet beperken tot maar vier gevallen. En een 

handsbal toekennen, en dus een strafschop, waaruit de tweede goal van 

Frankrijk viel, na nu wel ingrijpen door de VAR, daarover heeft iedereen 

ook weer een eigen mening. En die is zeker niet voor iedereen dezelfde. Ik 

zeg: geen vrije trap en geen hands en stel vervolgens de vraag wie er 

zonder VAR wereldkampioen zou zijn geworden. Nou ja, Nederland in 

ieder geval in geen van beide gevallen. Dat is dan wel weer duidelijk. 

Wennen 

Het is even wennen, een nieuwe rol, niet meer dolend vanuit de spits of 

dromend vanonder de lat. Maar discussies, meningen en oordelen zullen 

altijd gevraagd en dus ook gegeven worden. Zolang ik kan, zal ik mijn 

steentje bijdragen, ook al is het vanaf nu, lekker makkelijk, vanaf de 

tribune. 

           Jan Garritsen
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Van de jeugd-bestuurstafel 
We zitten middenin de voorbereidingen voor het nieuwe voetbalseizoen. 

Een goed moment voor een woordje vanaf de jeugd-bestuurstafel.  

Zo langzamerhand lijkt qua indeling alles op de plaats te vallen; alle teams 

zijn voorzien van leiders, trainers, een enkel team heeft zelfs een vaste 

grensrechter. We prijzen ons erg gelukkig met al deze vrijwilligers.  

Er wordt momenteel gewerkt aan de realisatie van een scheidsrechters-

indeling voor het najaar. Ook hier kunnen we verheugd melden dat er een 

groot aantal mensen zich heeft gemeld om af en toe of op regelmatigere 

basis fluiten. Maar we kunnen nog meer scheidsrechters gebruiken. 

Mini-competitie 

Bij de Jeugdteams (J-teams) starten we dit seizoen met de volgende teams: 

JO11, JO13, JO15.  We hebben een aantal nieuwe mini’s mogen verwelk-

omen, ook hier zijn we erg blij mee. De oudere mini’s zullen mee gaan 

doen met een heuse mini-competitie. Bij de Meiden-teams starten we dit 

seizoen met maar liefst drie teams, dit zijn allemaal samenwerkingsteams: 

Vorden-Sociï MO13, Vorden-Sociï MO15, Sociï-Vorden MO17.  

 

Jeroen is aanspreekpersoon voor de Sociï-teams en Anja is aanspreek-

persoon voor de Samenwerkingsteams. Dan weet een ieder waar hij/zij 

terecht kan voor vragen e.d. We wensen alle teams dit seizoen veel succes 

en wellicht tot ziens langs de lijn! 

       Jeroen Fransen en Anja Hissink  
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Dringende oproep:  
Scheidsrechters gezocht!  
Zoals iedereen wel weet is Sociï een vereniging waar 

plezier en saamhorigheid voorop staat. Dit wordt 

onder andere mogelijk gemaakt door de inzet van 

vele vrijwilligers. Ondanks die inzet is het lastig om 

alle elftallen te voorzien van leiders, trainers en 

grens- en scheidsrechters. Vandaar deze oproep aan 

alle (jeugd)leden, (groot)ouders/verzorgers en alle 

andere betrokkenen van SV Sociï.   

Om het plezier en de saamhorigheid ook in de toekomst te behouden, zijn 

wij dringend op zoek naar scheidsrechters voor de JO11, JO13, JO15 en de 

MO17. Want de jeugd is toch de toekomst van onze vereniging. Mocht je 

het als ouder vervelend vinden om de wedstrijd van je eigen kind te fluiten 

dan mag je vanzelfsprekend ook een ander team fluiten. De leiders 

begeleiden de scheidsrechters wat betreft materialen en standen invullen.  

 

Reageren?  

Voor de eerste seizoenshelft zijn we inmiddels voorzien, maar voor de 

tweede seizoenshelft zijn we nog op zoek naar mensen die een wedstrijd 

willen fluiten. Iets voor jou? Neem dan contact op met Rik Vaartjes. E-mail: 

rik.vaartjes@kpnplanet.nl. Bellen mag natuurlijk ook. Het telefoonnummer 

van Rik: 06-15678781. 

We hopen je hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht je nog 

vragen hebben, dan weet je ons te vinden. 

Rik Vaartjes en Anja Hissink 

 

mailto:rik.vaartjes@kpnplanet.nl
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 Meiden onder de 17: 

“Ons doel? Kampioen worden!” 
 

Wij, MO17 Sociï-Vorden, zijn vooral een gezellige groep meiden die wel 

van een praatje houden. Maar het spelletje voetbal is natuurlijk ook niet 

geheel onbelangrijk. 

 

Ons doel is dit jaar kampioen worden in de 2e klasse. En we gaan er alles 

aan doen om dit te bereiken. Samen met onze trainer-coach Erik 

Oldenhave, en natuurlijk de goede hulp van de trainers Rob Golstein, 

Maaike Megens en Jari Eggink als stagiair,  gaat ons dit hopelijk lukken.    

Kom supporteren! 

Een beetje support kunnen we dus wel gebruiken, iedereen is altijd 

welkom om te komen supporteren! En tegen een gezellig drankje achteraf 

zeggen wij zeker geen nee! 
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Een brug te ver 

JO11-1G per abuis in 4e klasse 
De KNVB was verzocht om de J011-1G in de 5e klasse in te delen. Tot 

ieders verbazing werd dat de 4e klasse. Iets te hoog gegrepen, zo bleek. 

Dit seizoen was het team voor het eerst opgegeven voor bekerwed-

strijden, dit om voor het seizoen begint al wat balgevoel te hebben. Voor 

de kids waren er weer allemaal nieuwe regels bedacht. Ingooien, vrije 

trappen en keeperballen moeten worden ingeschoten of gedribbeld. Een 

terugspeelbal mag niet meer in de handen worden gepakt en de 

voetballers mogen nu met zijn achten op een kleiner veld spelen. 

Toch 5e klasse! 

Na twee trainingen, waarbij het voornamelijk om de conditie ging, werd de 

eerste wedstrijd gespeeld tegen Vorden. Mede door twee eigen  
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D’n Olde Kriet  ·  Eetcafe  ·  Cafetaria 
Dorpsstraat 25 · 7234 SM · Wichmond · 0575-441600 

   

 

doelpunten en een omstreden penalty werd ‘nipt’ met 9-2 verloren, maar 

er zat wel strijd in het spel!  Een week later moesten ze ook tegen BeQuick 

helaas het onderspit delven. Deze keer met 7-1.  

 

Gelukkig kregen we op 14 september jl. het bericht van de KNVB dat we 

alsnog zijn ingedeeld in de 5e klasse. Gezien de uitslagen van de andere 

wedstrijden zullen de voetballers daar ongetwijfeld met meer plezier 

zullen in gaan voetballen. We zullen zien de rest van het seizoen wat de 

uitslagen zullen worden, maar plezier staat voorop! 
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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 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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Nieuws van de sponsorcommissie 

De zomerstop zit er op en hopelijk heeft iedereen kunnen genieten van 

zijn of haar welverdiende vakantie. Voor het weer was het niet echt 

noodzakelijk om de zon in het buitenland op te zoeken, want in 

Nederland hadden wij af en toe ook tropische temperaturen.  

Die warme zomer was een enorme uitdaging voor onze mensen van het 

veldonderhoud. Maar het moet gezegd worden, deze vrijwilligers hebben 

veel arbeid verzet en veel water op onze droge velden gebracht, waardoor 

de velden er nu prachtig groen bij liggen. Een enorm compliment is zeker 

op zijn plaats. 

Nieuwe tenues 

Naast het feit dat de vrijwilligers van het veld onderhoud in de 

zomerperiode door moesten, heeft de sponsorcommissie ook niet stil 

gezeten.  

 

Een samenwerking met de senioren en dames van Ratti en Sociï bracht een 

nieuwe uitdaging. Het eerste team zou namelijk in een nieuw tenue 

gestoken moeten gaan worden. Een tenue waar beide clubkleuren in terug 

komen. Wij zijn enorm trots om jullie te kunnen melden dat zowel de 

sponsoren van Ratti als de sponsoren van Sociï hun akkoord hebben 

gegeven voor het complete nieuwe tenue. Ook de verdeling over wie waar 

op vermeld gaat worden is na goed overleg vastgelegd.  

 

Free Wheel Vorden en Schildersbedrijf Antoon Peters van Ratti en 

Timmerfabriek Besseling, Hissink Rietdekkers en Veehandel Hissink zullen 

de komende jaren te zien zijn op de shirts, trainingspakken en 

warmloopshirts. Ook Houx zal zijn naam verbinden aan de coachjassen van 

dit team. Bij de start van de competitie zal het nieuwe tenue te zien zijn en 

zeker in de volgende Sociïaloog zal er aandacht aan besteedt gaan worden. 
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De samenwerking tussen de Vorden en de Sociï-meiden heeft dit seizoen 

ook een vervolg gekregen.  Ook daar lag voor de sponsorcommissie een 

uitdaging. De MO-17 zou dit seizoen namelijk in de Sociï kleuren gaan 

spelen.  Bremer Straatwerk, ook alweer jaren lang sponsor van Sociï, wilde 

dit team wel sponsoren. Naast de JO-13 zal het aankomende seizoen ook 

de MO-17 met Bremer Straatwerk op het tenue lopen.  

 
Sponsor Hubert Bremer wordt bedankt voor de prachtige tenues. 

Namens de sponsorcommissie en alle leden die dit jaar in een mooi nieuw 

tenue hun talenten mogen tonen, willen wij alle sponsoren bedanken voor 

hun vertrouwen en hun bereidheid om zich te binden aan onze mooie 

club. Aan de leden willen wij graag nogmaals aangeven: denk eens aan het 

benaderen van onze sponsoren binnen onze vereniging, als je van plan 

bent ergens in te willen investeren. Er zijn genoeg sponsoren binnen onze 

club, dus er is altijd wel iemand die jou hierin kan helpen of adviseren. Op 

deze wijze kunnen wij als leden ook wat terug doen in de richting van onze 

sponsoren die onze club al jarenlang steunen. 
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Volk met ballen 

In de zommer is ter weinig te doene kwa sporttieviteit, 

dus veur een schoapherderlijk schrieven vult et niet met 

um iets zinnigs te schrieven en van tennis heffe ok gien 

verstand dus moeilijk en zwoar allemoale. 

Moar goed, wat ik de ganse zommer wel edoan hebbe is 

et spel met de iezeren ballen. Dat spul woarvan der nog steeds mensen in 

Wichem bunt die denkt dat den bane nauwelijks gebruukt word. Nou wie 

hebt den bane gebruukt en hoe, met wel 18 mansenvrowluu, niet 

allemoale bie mekare, moar wel gemiddeld met zien twaalven. En zowat 

de hele warme zommer lang. Zelfs die kere dat ter onweer in de lug waar 

hebbe wie met een zestal  fanatieken espeuld en op tied weer in huus um 

de reagen en et luchten te anschouwen. 

En wie bunt der achter gekommen datte wie de bane op een miraculeus 

goeie plekke neerelegt hebt. Wie kunt alle kanten op met de zunne, in de 

zin van, hooguut aj gooit hengt hé oe in de nekke, moar veur de resr stoaie 

of in de schimme of half schimme of in de zunne. En de wind gef aaltied op 

et juuste moment iets verkoeling of he is ter neet. Elken donderdag um 

twee uur begunne wie en met gemiddeld twaalf mensen meuge wie neet 

ontevreejen weazen oaver et gebruuk van de bane. Meestal halfweg 

drinke wie koffie of thee en rond half vier vier uur is et gedoan en hef ter 

één of ander spullersklupje de dartien of meer punt bereikt woarnoa et 

spel beeindigtd worden mot. Zelfs in de feestwekke hew nog gespeuld, 

zodat as ik et wel andurve um ons “volk met ballen” te numen zegt: ….....                           

de schoaphedde  
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         Privacybestendig Sociï 
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Nieuws van het bestuur 
De start van het nieuwe 

volleybalseizoen is een feit. De 

eerste trainingen zitten erop 

en aan mij de eer om namens 

het bestuur een bijdrage te 

leveren. 

Bij de start van het seizoen 

worden de indelingen voor de kantinediensten, het fluiten en tellen bij de 

dames competitie gemaakt. Het was een gepuzzel om dit rond te krijgen. 

We hebben een aantal leden, die vorig seizoen zijn gestopt, bereid 

gevonden om een aantal wedstrijden te fluiten. Hierdoor zijn wij als 

vereniging uit de brand geholpen en houden zij binding met de volleybal.  

Nieuwe leden 

We zijn op zoek naar nieuwe leden om verschillende teams te versterken. 

Of je nu al jaren hebt gevolleybald of beginner bent, ambitieus of juist 

recreatief bent ingesteld, er is altijd wel een team dat bij je past.   

 

SV Sociï heeft vijf teams:  

- Dames competitie 

- Dames recreanten 

- Heren  

- Mix1 

- Mix2 
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Alle leden worden gebonden door twee dingen: het plezier in volleybal én 

de gezelligheid van de vereniging. Er wordt op woensdagavond getraind 

indien er geen wedstrijd is. Lijkt het je leuk om een keer mee te trainen, 

neem dan contact op met Carolyn Avink.  

Vacature voorzitter 

Naast nieuwe leden is er binnen het bestuur van de volleybal een vacature 

voor een voorzitter. De voorzitter vormt, samen met de penningmeester 

en secretaris, het dagelijks bestuur van de afdeling volleybal binnen Sociï. 

Past deze rol helemaal bij jou, meld je dan aan bij een bestuurslid. 

 

Nieuwe volleyballen en fluiten 

Er zijn drie nieuwe volleyballen aan-

geschaft. We zouden graag van jullie 

feedback willen over deze ballen, zodat 

er, bij positieve reacties, meer aan-

geschaft kunnen worden. Of, dat er 

gekeken moet worden naar een ander 

soort volleyballen. Vereniging heeft ze 

gekocht en kregen 10% korting.  Ook 

zijn er twee knijpfluiten aangeschaft. De naam zegt het al, ze werken door 

erin te knijpen. Ze liggen in het ballenhok. We zijn erg benieuwd naar jullie 

ervaringen van het gebruik ervan. 

 

Contributie 

Eind oktober wordt de eerste helft van de contributie automatisch 

geïncasseerd. Voor dit moment zijn dit de zaken die we als volley-

balbestuur graag met jullie wilden delen. We wensen iedereen een gezellig 

en sportief seizoen toe!    

 Chantal ten Barge 
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Herstarten 
Nu de clubkampioenschappen dubbel & mix achter de rug zijn, kijken we 

uit naar de najaarscompetitie en het Wichmond Open Tennis Toernooi.  

Tijdens de clubkampioenschappen troffen we nagenoeg goed weer en 

konden we onze nieuwe clubkampioenen huldigen. Ander goed nieuws: 

onze vereniging groeit door. Dat blijkt alleen al uit de deelname van de 

jeugdteams voor competitie op zondag. Dat zijn er inmiddels vijf!  

Ook voor de najaarscompetitie bestaat dusdanig veel belangstelling, dat 

onze eigen banen (in combinatie met tennislessen) te vol worden op 

vrijdagavond. Hierdoor zijn we gedwongen uit te wijken naar de  

tennisbanen van Steenderen.  

 

De racketavond op dinsdag loopt wisselend qua belangstelling. Er zijn 

vragen gekomen van leden of de kantine ook open kan op deze avond. Bij 

wijze van proef gaan we de kantine openen op de 1e dinsdag van de 

maand. Meer nieuws volgt via mail en andere communicatiekanalen. Denk 

daarbij aan Twitter, Instagram, mond-tot-mond of de postduif. Noteer vast 

deze datum in je agenda: onze jaarlijkse afsluiting met voetbal & volleybal 

staat gepland op woensdag 19 december. Nog een laatste tip. Geef je op 

tijd op voor de Wichmond Open. Het is jammer als je te laat bent.  

Verderop in deze uitgave stelt Roy Weetink zich voor als nieuwe 

penningmeester van de afdeling tennis. Op deze plek wil ik de 

vertrekkende penningmeester Robbie Bouwmeister heel hartelijk danken 

voor zijn jarenlange inzet. 

       Jan Willem Krijt 
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Clubkampioenschappen  

dubbel en mix 

Van 27 augustus t/m 1 september 2018 werden de clubkampioen-

schappen dubbel en mix gespeeld. De belangstelling was erg groot. Er 

deden in totaal 30 teams mee in de diverse categorieën.  

De teams werden indien nodig door de organisatie naar eer en geweten 

ingedeeld in een A en B sterkte. Het schema was overvol, maar dankzij het 

feit dat iedereen toch stoer doortenniste tijdens de verregende woens-

dagavond kon de finaledag volgens planning worden gespeeld. Aan het 

eind van deze gezellige dag, voorzien van een warme hap naar wens, vond 

de huldiging plaats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Winnaars Heren dubbel A: 
Bennie  Peters & Bastiaan Pikkert. 

Winnaars Dames dubbel: 
Annet Heuvelink & Annemiek Riefel. 
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Van de winnaars van de Heren dubbel B Jan Rensink & Mark Snijders is 

geen foto beschikbaar. 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Willem Krijt rijkte de 

prijzen uit. 

Winnaars Mix dubbel A :  
Robbie Bouwmeister & Annet Heuvelink. 

Winnaars Mix dubbel B:  
Ernst ter Linden & Caroline ter Linden. 
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Overig tennisnieuws 

Najaarscompetitie 

De najaarscompetitie is inmiddels 

weer van start gegaan. De 

jeugdteams hebben hun eerste 

wedstrijden gespeeld en dat geldt 

ook voor de senioren op de 

vrijdagavond.  

Er is dit najaar wederom veel 

interesse in competitie spelen en 

er zijn maar liefst acht teams: drie senioren teams (twee gemengd, een 

dames) en vijf jeugd teams (rood, oranje, groen, jongens 10-14 en meisjes 

11-17). Vanuit het bestuur willen we alle competitiedeelnemers veel 

succes wensen! 

Baanbezetting 

De najaarscompetitie en de tennislessen hebben wel conse-quenties voor 

de baanbezetting. We hebben de suggesties van de leden die naar voren 

kwamen tijdens de voorjaarscompetitie meegenomen en een schema 

gemaakt zodat er ruimte blijft om vrij te tennissen.  

 

Op zondag hebben we de jeugdcompetitie nu meer verspreid over de dag 

gepland (ochtend en middag), zodat er één baan beschikbaar is om vrij te 

tennissen. Op de vrijdagavond is er wel een korte periode dat alle drie 

banen bezet zijn vanwege de tennislessen. Daarentegen wordt er dit 

najaar op zaterdag geen competitie gespeeld, dus deze dag is er alle 

ruimte om vrij te tennissen. De baanbezetting (dagen en tijden) staat op 

www.Sociï.nl 

http://www.socii.nl/
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Als er op een bepaald moment meerdere geïnteresseerden zijn om te 

tennissen, dan hopen we dat de spelers er dan onderling uitkomen.  Het 

afhangbord hangt er wel, maar is vooralsnog niet nodig geweest. Mocht 

hier wel behoefte aan zijn, dan horen we dat graag. 

Sleutel en alarmsysteem 

Het wordt langzaamaan al weer eerder donker buiten en dat betekent dat 

er meer van de lampen op de tennisbaan gebruik gemaakt gaat worden. 

Mochten er mensen een sleutel willen om de lichten te kunnen bedienen, 

dan kun je deze mail antwoorden. 

 

Let op: het alarmsysteem van de kantine is veranderd! Wie hiervan nog 

niet op de hoogte is, maar wel het alarmsysteem wil kunnen bedienen 

(bijvoorbeeld competitiespelers), graag even contact met mij opnemen. 

Kerstafsluiting 

Zoals elk jaar is er nu ook weer een kerstafsluiting voor voetbal, volleybal 

en tennis in de week voor Kerst. Deze is gepland op woensdag. Voor de 

tennisafdeling betekent dit een activiteit 's middags voor de jeugd en 's 

avonds voor de senioren. Nadere invulling volgt. 

          Kristy Gotink – Kornegoor 
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Damesteam wint 

Zomeravondcompetitie 
Het damesteam dat meedeed aan de Zomeravondcompetitie is 

kampioen geworden. De competitie, die altijd op woensdagavond wordt 

gespeeld, werd 27 juni winnend afgesloten met een “superleuke” 

wedstrijd met “lekkere harde ballen” tegen Brummen.  

Op de foto het team dat de laatste wedstrijd speelde: Suzan Koop, 

Annemieke Riefel, Annemiek Mulderije, Annet Heuvelink en Marije Riefels. 

Aan de Zomeravondcompetitie deden ook mee: Caroline ter Linden, Olga 

van der Mark, Anouk Pardijs, Judith Minderman en Tanja Kits. Voorzitter 

Jan Willem Krijt zette het kampioensteam na het behalen van de titel in de 

(zonne)bloemen. 
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Nieuwe penningmeester  

Roy Weetink stelt zich voor 

Roy Weetink volgt de afgetreden penningmeester Robbie Bouwmeister 

op. Op de volgende pagina’s stelt het nieuwe bestuurslid zich voor. 

Hoe lang ben je al bij Sociï betrokken? 

“Ik woon vanaf 2006 in Wichmond en ben vanaf 2007 actief voor Sociï. 

Inmiddels dus 11 jaar. Actief in de zin van spelend lid van de voetbal, 

bestuursfunctie als penningmeester van de voetbal, trainer/leider jeugd in 

het verleden. Inmiddels heb ik dat verruild voor spelend lid volleybal en 

tennis.” .  

 

Wanneer heb je de overstap naar tennis gemaakt en waarom? 

“In 2016 heb ik de overstap gemaakt van voetbal naar tennis. Tennis stond 

al langer op mijn verlanglijstje, omdat het een geweldig leuke sport is.” 
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“Het viel echter voor mij niet te combineren met voetbal. Bij de start van 

het voetbalseizoen in 2016 kwam ik na de tweede selectietraining thuis en 

zei tegen Sandra: ‘Weet je wat ik heb’? Ze keek mij verbaasd aan. ‘Ik heb 

geen zin meer in voetbal.’ Na 32 jaar vond ik het genoeg. Het was tijd om 

een ander pad in te slaan. En zo kwam het één van het ander. Het begon 

eerst met wat tennislessen, maar inmiddels ben ik ook actief in de 

competitie. Erg leuk en erg gezellig! Weer een jaar later ben ik naast het 

tennis ook gaan volleyballen, wat erg goed te combineren valt met tennis.” 

 

Waarom heb je ja gezegd tegen het penningmeesterschap van tennis? 

“Na een jaar geen functie te hebben gehad binnen de vereniging - zie het 

als een sabbatical - kwam Robbie precies op het goede moment met de 

vraag of ik zijn functie als penningmeester over wilde nemen. Het 

penningmeesterschap komt mij, zoals al eerder genoemd, niet onbekend 

voor. Destijds ben ik gestopt omdat onze jongste, Jurre, geboren werd. Er 

moest in het gezinsleven ruimte en tijd vrij gemaakt worden. Dat had de 

prioriteit. Er gaat tijd in zitten, ja dat klopt, maar ik heb het pen-

ningmeesterschap en een bestuursfunctie altijd leuk gevonden om te 

doen. Jurre is inmiddels al wat ouder en zelfstandiger. De logistiek binnen 

pons gezin loopt op rolletjes, dus is er ook weer meer tijd voor andere 

bezigheden. Het was voor mij geen moeilijke keuze om ja te zeggen op de 

vraag om penningmeester van de tennis te worden. Het is iets waar ik naar 

uit kan kijken, om wederom actief deel te nemen en iets kan betekenen 

binnen een mooie verenging als Sociï. Ik vind dat iets heel waardevols.”  

 

Heb je nog goede ideeën voor de tennisclub en wat kan er beter? 

“In ieder geval moet de tennisafdeling (zo ook Sociï in het algemeen) 

financieel gezond blijven. Dat zegt mijn penningmeestershart. Maar ideeën 

en of het beter kan? Daar vraag je mij wat. Ik ben van mening om in ieder 

geval te blijven waarderen wat alle vrijwilligers voor de tennis betekenen.” 

               (Lees door op pag. 38) 
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Lankhorsterstraat 31, 7255 LC    Hengelo   

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

E:  info@bremerstraatwerk .nl   

 

(Vervolg van pag. 36) 

“De inzet, tijd en bereidheid is erg groot en dat is mooi om te zien en te 

ervaren. Het is ook goed om hetgeen de tennisafdeling tot nu toe bereikt 

heeft te blijven profileren: een actieve afdeling binnen Sociï die in de 

laatste jaren meer tot bloei is gekomen. Van jeugdtennis tot het 

tennistoernooi Wichmond Open. Wie weet wat de toekomst de 

tennisafdeling nog zal bieden. Een goed idee is om open te blijven staan 

voor ideeën van derden. Onderzoeken wat de mogelijkheden zijn en daar 

naar handelen. Maar daarvoor hebben we elkaar nodig. Kortom, ik heb er 

zin in, voel mij enthousiast, waardering om dit te mogen doen, we gaan er 

iets moois van maken.” 
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Recordaantal Sociï-kinderen 

spelen najaarscompetitie 

Het was weer een sportief jaar voor de jeugd. We hebben dit jaar voor 

het eerst competitie gespeeld met veel enthousiaste kinderen. In het 

najaar gaan we weer vrolijk verder met een recordaantal kinderen. Dan 

gaan we meedoen met vijf groepen van vijf à zes kinderen. 

Tijdens de competitie zagen we dat veel teams werden gesponsord met 

een mooi shirt. Hier is bij een van de moeders het idee ontstaan om ook 

de Sociï-kinderen te sponsoren. En niet alleen één groep, maar alle teams.  

Shirtsponsor Simone Jolink van VIJF MAKELAARS kreeg als dank een bos bloemen. 
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Proef: dinsdagavond kantine open! 

Bij wijze van proef zal dit najaar op drie dinsdagen de kantine geopend 

zijn. Bedoeling van deze try-out is om te kijken of er meer deelnemers 

afkomen op de wekelijkse inloopavond van tennis.  

De deelname is nu heel wisselend. Soms zijn alle banen gevuld, soms 

ook helemaal niet. De drie try-out dinsdagen betreffen de eerste 

dinsdagen van de maand: 2 oktober, 6 november en 4 december. Jan 

Willem Krijgt doet de kantine om 20.00 uur open.  

Als het een succes wordt, krijgt het uiteraard een vervolg. 

 

 

Hier zijn we natuurlijk zeer blij mee, want het staat natuurlijk geweldig als 

je op de baan als team een echte eenheid vormt. Om dit onder de 

aandacht te brengen hebben we besloten om tijdens de laatste training 

voor de zomer de shirts officieel te overhandigen aan de spelers. Jan 

Willem hield nog even een toespraak en daarna werden de shirts 

overhandigd. Onze sponsor Simone Jolink van VIJF MAKELAARS kreeg een 

bos bloemen en een bedankje. Tot slot werden de kinderen in vijf groepen 

verdeeld en deden ze allerlei spelletjes. Al met al was het geslaagde avond. 

Iedereen bedankt die heeft meegeholpen door het jaar heen. We hopen 

dat we in het najaar een beroep kunnen doen op nog wat meer ouders. 

  Henk Olthof en Christof Wijnhoud 
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Informatieblok tennis 

Bestuur  

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

- Kristy Gotink (secretaris)  - Henk Olthof (jeugdtennis) 

- Tanja Kits (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
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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 nadat de dooi  is ingetreden na een periode van strenge vorst. 

Bij droog vriezend weer kun je gewoon op de banen gaan tennissen.  

 

 

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

Woonplaats: Zutphen 

Beroep: Boerin 

Verliefd/verloofd/getrouwd/single? 

Single 

Hobby’s: 

Wandelen met Dr. 

Murphy (foto), 

toneelspelen of 

regisseren, tennissen 

en gezelligheid. 

 

Antwoord op de vragen van André Hissink: “Welk 

jaar word je clubkampioen tennis?” 

Het jaar dat jij ook op de finaledag kunt spelen! 

 

Hoe ben je bij Sociï betrokken geraakt? 

Via Annemiek, Suzan en  Annemieke, gok ik.  

Je goede en slechte eigenschappen?  

Goede: Optimistisch en levensgenieter. 

Slechte: Mijn talent voor orde en netheid  kan beter. 
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Favoriet eten en drinken?  

Eten: Alles wat bereid is door mijn 

moeder of door een andere “moeder” 

en in een bakje wordt aangeleverd. 

 

 

 

 

  

Drinken: Het eerste bakje koffie op de dag of het eerste biertje op een 

gezellig feest. 

Wat lees je meteen in de Sociïaloog? 

Ik begin zomaar ergens te lezen. 

 

Favoriete muziek? 

Heel veel, onder andere Mumford and sons, 

Bertus Huppelkei, Yentl en de Boer, Nathaniel 

Rateliff, Dolly Parton. Vooral muziek uit de 

jaren 60/70. 

Waar ben je trots op? 

Op mezelf.  

Met wie zou je één dag willen ruilen? 

Sowieso een man. Hoe werkt dat brein?! 
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Waarin zou je graag beter willen zijn?  

Op dit moment, nu ik mijn keuken bekijk, 

de discipline om op te ruimen.  

 

 

 

In welke film zou jij de hoofdrol willen spelen? 

In Grease. 

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

Prinses Beatrix, Brit Dekker en Erica Terpstra, lijkt me een gezellig 

gezelschap.  

Waar heb je een hekel aan? 

Vliegen die per se op mijn gezicht 

willen gaan zitten als ik siësta houd. 

 

Meest overschatte persoonlijkheid? 

Trump. 

 

Waar kunnen ze jou ‘s nachts voor 

wakker maken? 

Voor een goed feestje! 

Wat is jouw leukste avondje uit tot nu toe? 

Dat zijn er zo veel. De après ski in Mayerhoven met Suzan, Annemiek en 

Lotte was echt fantastisch. Zo gelachen! 

 

Waar heb jij bewondering voor?  

Mensen die het gevaar durven op te zoeken om een ander te helpen. 
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Wat zou je ooit nog willen meemaken? 

Meedoen aan een playbackshow als Dolly Parton samen met André Hissink 

als Kenny Rogers. 

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

eiland, wie of wat zou dat zijn?  

Dr. Murphy, een skipak (voor de koude nachten), afwasmiddel, zodat ik 

mijn moeder weer schone bakjes mee terug kan geven, als ze gevulde 

bakjes komt brengen. Wel zo aardig. 

  

 

 

 

 

Aan welk moment denk jij met schaamte terug?  

Mijn flapuitmond zorgt nog wel eens voor een ‘oeps momentje’, maar 

meestal kan ik er wel om lachen. Bijvoorbeeld die heel oude en verwassen 

trui van Bouke Wolbrink… die nieuw bleek te zijn. 

 

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

Überhaupt al het nieuws dat onder een vergrootglas gelegd wordt en waar 

explosies van onwetende en schreeuwende reacties op komen. 

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

Er is maar één iemand die ook daadwerkelijk echt gillend staat te popelen 

om dit stokje te krijgen: Annemiek Riefel. “Annemiek, wat hoop jij nog een 

keer op de tennisbaan mee te maken?” 
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                                                             Adres       

 

 

  

 

            


