
Beste Siossers, 

 

Poh, dat was even een stukkie vorige week! Hier kwamen veel oude herinneringen naar boven zeg. 

Ik heb zelfs het woord reünie horen vallen. Oh… Daar krijgen we weer kriebels van! 

Dit soort weekenden gaven echt weer dat samenhorigheidsgevoel. 1 voor allen en allen voor 1. 

Clubbinding! 

Daarover gesproken, het is de laatste D.O.K. van dit seizoen! Aaaawwww, Ja echt, ik kan er niks aan 

doen. Maar tijdens de zomerstop gaan ik nadenken over een vervolg. Als daar natuurlijk animo voor 

is. 

 

Clubbinding, of zoals ze dat vroeger schreven “Klubbinding!” 

Het is aan het einde van het seizoen altijd weer de vraag, gaan we door of…. 

Ik heb de afgelopen jaren zoveel veranderingen gezien binnen onze club. Maar ook veel 

groeipotentie.  Ik denk en wie twijfelt denkt maar even goed na, dat investeren zal leiden tot 

resultaat. Ik denk dat als je al met de gedachten speelt om te stoppen, je daar eens goed over na 

moet denken. Want ik denk dat als je stopt bij SIOS je het op korte termijn heel erg gaat missen. 

 

De enige goede reden in mijn optiek is STUDIE. 

Al het andere:  

* Seizoen was niet goed… 

* Geen leuke trainer… 

* Teamgenoten niet gezellig… 

* Andere club… 

…zijn redenen die je goed moet overwegen. Want investeren in jezelf is geven en nemen. Volgend 

jaar rekent iedereen weer op jouw inzet. Inzet die wij hard nodig hebben om weer te groeien naar 

een sterk niveau. Het vlaggenschip heeft laten zien dat het met een jonge groep, ontzettend veel 

veerkracht heeft. Ik hoop dan ook van harte dat de groep, waar mogelijk, overeind blijft. Dat 

iedereen onder leiding van Rob Verra een fris en knallend seizoen tegemoet gaat.  

 

Speel je met de gedachte…. Of wil je eens weten hoe dat vroeger ging? Lees wat onze club je 

allemaal te bieden heeft. Ik wens je veel leesplezier in de voorlopig laatste D.O.K. “ Klubbinding” 

En ik hoop om een ieder ook volgend jaar bij de club te zien, zodat wij allemaal door kunnen bouwen 

aan deze geweldige vereniging. 

 

Fijne zomer allemaal. En mocht je in de zomer langs dat ene weiland fietsen? Stop dan gerust voor 

een praatje. Je herkent mij aan de zwart-witte kleuren en een uier onder mijn buik.  

 

En schroom niet om mij een mailtje te sturen. Ik hoor graag wat jullie vinden van het lezen van 

deze stukken. Deze Koe gaat met zijn tijd mee en heeft dus een e-mailadres: 

deoudekoe@mail.com  Al een tijdje zit ik op Twitter: @DeOudeKoe 
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