Inhoudelijk eindverslag ’n Ouwe Sok
Op 2 en 3 april liep heel Helmond de gaten in haar sokken in haar GUINNESS WORLD RECORDS-poging
Langste-Waslijn-met-Sokken. Het record hebben we (net) niet gehaald maar van alle andere cijfers worden wij
een beetje stil. In dit verslag lees je hoe de recordpoging tot stand kwam, wat er goed ging en wat er beter
kan.
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1.022 dagen geleden (17 juni 2019) werd er voor het eerst gesproken over het wereldrecord LangsteWaslijn-met-Sokken.
Op 31 mei 2020 werd het record door corona voor de 1e keer uitgesteld. In plaats daarvan zamelde 'n
Ouwe Sok speelgoed in voor kinderen die leven onder de armoedegrens. In totaal
werden 618 kinderen verrast met een speelgoedpakket gedoneerd door 63 gezinnen.
In de lockdown van 2021 werden in 6 weken tijd door 46 sokkenhubs in totaal 79.200 ouwe sokken
ingezameld. Daarbovenop kregen we van diverse bedrijven 29.000 nieuwe sokken gedoneerd.
Op 23 mei 2021 werd het wereldrecord voor de 2e keer uitgesteld. Daarvoor was door
Roffelsen 8.750 meter waslijn gedoneerd. Een anonieme Partij
doneerde 105.000 wasknijpers. Ondertussen werd er wel al volop geld ingezameld voor het goede
doel. Ook op 17 oktober 2021 ging de recordpoging niet door wegens de coronamaatregelen.
De recordpoging ging eindelijk van start met de opbouw van onze waslijn op 1 april 2022. Op een van
de koudste aprilnachten ooit bouwde onze vrijwilligers ongeveer 8.000 meter aan waslijn op.
Tussen zaterdag 2 april (12.00 uur) en 3 april (15.00 uur) kwamen er minimaal 317 Helmonders
helpen met het hangen van sokken. Sommige een kwartier, andere 2 dagen lang. Het festival draaide
op 35 vrijwilligers! Op het podium stonden in het weekend 71 presentatoren, muzikanten en andere
artiesten belangeloos op te treden. Daarnaast zette 19 mensen zich in voor de verschillende
randactiviteiten op het terrein.
Om 15.00 uur werd de laatste sok opgehangen. Het jurylid van GUINNESS WORLD RECORDS
had 2,5 uur nodig om ons record te controleren. Met 5.748 meter kwamen we 319 meter tekort voor
een nieuw wereldrecord.
Op het podium werd een cheque overhandigd € 23.836,25 overhandigd voor de 2.500 Helmondse
kinderen die leven onder de armoedegrens. 12 uur later stond de teller al op € 25.857,25. Dit bedrag
werd bij elkaar verzameld door 93donateurs op de crowdfunding, 25 lokale bedrijven die een gulle
donatie deden, 53 aanbieders van een veilingitem en 27 aanbieders van een loterij-item.
Met dit bedrag als voorlopige tussenstand kunnen we nu al 1.293 kinderen die leven onder de
armoedegrens de dag van hun leven bezorgen. De komende 4 maanden gaan we hard werken
om dit bedrag nog hoger te maken en de dagen voor de kinderen te organiseren.
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Het proces
Op 17 juni 2019 werd er voor het eerst gesproken over de wereldrecordpoging Langste -Waslijn-metSokken. Het doel: een pr-stunt voor Theaterfestival Waskracht. Deze zou plaatsvinden met hemelvaart
2020 waarna Waskracht door de Helmondse wijken zou trekken. Wel was er metee n sprake van een
bijdrage aan het goede doel (kinderen die leven onder de armoedegrens). Waskracht was ontstaat om
te verbinden en precies datzelfde zou ’n Ouwe Sok ook moeten doen. Initiatiefnemer was Tahné Kleijn
en al snel kwamen Greetje van Beers en Edgar de Ruiter daar als vrijwilligers bij.
In februari 2020 kwam de eerste grote tegenslag: door corona ging het hele land op slot. Zowel voor
Waskracht als voor ’n Ouwe Sok was het lange tijd onduidelijk wat daar de gevolgen van zouden zijn.
Uiteindelijk is er besloten beide projecten met een jaar uit te stellen. Wel werd er in mei 2020
speelgoed ingezameld voor kinderen onder de armoedegrens (700 stuks).
Heel 2020 werd er op de achtergrond doorgewerkt aan ’n Ouwe Sok. In het begin van 2021 zijn we
daarnaast gestart met een grootschalige inzamelingsactie. Hiermee haalde we in 6 weken tijd ruim
100.000 sokken op. Voor het eerst haalde we het landelijke nieuws (o.a. Editie NL, Hart voor
Nederland en Radio 3FM). Helaas moesten we door de geldende coronamaatrege len de recordpoging
opnieuw verschuiven naar oktober 2021 (dag van de armoede). Doordat deze datum viel ná de
uitvoering van Waskracht werd het project meer losgekoppeld. Het bleef wel beide vallen onder de
Stichting Cultuur Verbindt Helmond en beide teams waren nauw aan elkaar verbonden.
Hoewel er in de zomer van 2021 weer van alles kon werden er kort voor onze recordpoging nieuwe
maatregelen aangekondigd. Opnieuw waren wij genoodzaakt de recordpoging te verschuiven, nu naar
het voorjaar van 2022. Door Edgar, Greetje en Tahné werd alles op alles gezet om deze editie wél door
te laten gaan. Inmiddels was dat de 4 e keer dat de recordpoging werd georganiseerd. Dat wil zeggen
dat er ook 4 keer een heel festival is gepland. Steeds opnieuw moesten er art iesten worden gevonden
(velen zeiden tijdens de lockdown ja maar moesten alsnog afzeggen omdat ze ‘na corona’ geen
vrijwilligerswerk meer konden doen), afspraken worden gemaakt en plannen worden gewijzigd.
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De recordpoging
Van het begin af aan was er spraken van een Guinness World Record Attempt. Het record stond op
6.066 meter aan sokken en was in handen van het plaatsje Halverde (Duitsland). Alleen door met
Guinness in zee te gaan konden we dit record officieel verbreken. Helaas zaten hier wel kosten aan
verbonden (ruim € 10.000,-). Zonder Guinness zouden we echter een veel langere lijn moeten spannen
(in België was er namelijk al ooit een officieus record gevestigd van 19 kilometer) en zouden we
minder pers bereiken en impact maken.
Door de ‘samenwerking’ met Guinness waren er echter wel strenge richtlijnen waar we aan moesten
voldoen. Zo mochten de sokken nooit verder dan een centimeter uit elkaar hangen en moest alles
uitvoerig worden vastgelegd in een bewijslastdossier. Daarbij zou er een officieel jurylid aanwezig zijn
tijdens de recordpoging.
Uiteindelijk hebben we met Guinness ons doel bereikt: zowel regionale als landelijke pers wist ons
goed te vinden gedurende het weekend. We waren te zien en hore n bij o.a. Nederland 2, Hart voor
Nederland, NOS en Jinek maar natuurlijk ook Omroep Brabant, Eindhovens Dagblad en DitisHelmond.
Toch hebben we de recordpoging nét niet gehaald. De tijdsdruk en het te netjes ophangen van de
sokken (om te voorkomen dat de sokken verder dan een centimeter uit elkaar hingen hebben we alles
strak tegen elkaar gehangen) zorgde ervoor dat we met 5.748 meter net 319 meter te kort kwamen
voor een wereldrecord. Achteraf geen grote ramp: doordat de recordpoging niet gehaald werd le gde
het grootste deel van de pers de nadruk op het goede doel i.p.v. de sokken. We hebben Helmond
daarmee positief op de kaart gezet als een stad die graag wat doet voor de ander.
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Het goede doel
Al vanaf het eerste gesprek over ’n Ouwe Sok werd er een goed doel gekoppeld aan het project. Ouwe
Sokken zijn in de spreektaal namelijk onlosmakelijk verbonden aan het geld dat je in een stapeltje in
de la bewaard. Dat geld wilde we inzamelen. En met 2.500 Helmondse kinderen die leven onder de
armoedegrens was de keuze voor het doel snel gemaakt.
Al vanaf 2020 zijn we geld in aan het zamelen. Dit doen we door (online)veilingen, een crowdfunding
en door diverse activiteiten en sponsoring tijdens het event. Daardoor konden we tijdens de
recordpoging een tussenstand geven van € 23.836,25. Een dag later stond de teller al op ruim €
24.000,- (excl. BTW). En ook na de recordpoging zijn we nog bezig met activiteiten om nog meer geld
in te zamelen. Zo gaan we nog een keer ‘soktrekken’ tijdens een event in Helmond (touwtrekken maar
dan i.p.v. touw en cadeaus, sokken en snoep), loopt de crowdfunding door en hebben we nog een
aantal veilingitems en een loterij waarmee we geld op kunnen halen.
Met het geld willen we een onvergetelijke dag organiseren voor alle 2.500 Helmondse kinderen onder
de armoedegrens. Daarvoor werken we samen met Stichting Leergeld. Met hun hulp kunnen we deze
kinderen bereiken én krijgen we een goed beeld waar de behoeftes liggen. Met de huidige tussenstand
kunnen we al € 10,- per kind uitgeven. Door slim te onderhandelen en sponsoring in natura te vragen
kunnen we hier zelfs nog meer van maken. Zo willen Museum Helmond, Helmond Sport en Pathé
Helmond al meedenken over de dag.
Uiteindelijk gaan we kinderen opdelen in 3 belangrijke groepen:
•
•

•

t/m 3 jaar: deze kinderen kunnen een gratis tas bestellen vol cadeaus en eventuele
tegoedbonnen.
4 t/m 11 jaar: voor de kinderen in de basisschoolleeftijd willen we 3 bijzondere activiteiten
organiseren waar zij zich voor kunnen aanmelden. Denk aan een overnachting in kasteel
Helmond inclusief spooktocht op zolder en friet op de binnenplaats, een sportdag met alle
helden van Helmond Sport of een geheel verzorgde dag in de dierentuin waarbij de kinderen
ook de hokken in mogen.
12 t/m 17 jaar: de meest gehoorde wens die wij horen bij deze kinderen is de wens om mee te
kunnen doen met hun leeftijdsgenootjes. Een keer wel mee naar de bioscoop, lasergamen of
een ijsje eten. Voor deze doelgroep zullen we dan ook voo ral een pakket tegoedbonnen
samenstellen zodat zij voor even geen excuus hoeven te verzinnen waarom zij thuis moeten
blijven.
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Financiën
Tijdens het project werken we met 2 gescheiden begrotingen. De ene begroting is gericht op de
recordpoging zelf. Het totale bedrag van de begroting was bijna € 77.000,- voor de eerste editie. Hier
hebben we door slim te onderhandelen en bezuinigen op posten die ook anders konden worden
ingericht voor de editie van 2022 circa € 73.000,- van weten te maken. Met een daadwerkelijk
gerealiseerde opbrengst van circa € 69.000,- komen we daarmee ongeveer 3000,- tot 4.000,- tekort.
De baten zijn opgebouwd uit een subsidie van gemeente He lmond t.w.v. € 20.000,-. De overige €
49.000,- komen uit sponsering, deels in natura. Denk aan gratis sokken, waslijn, wasknijpers en fixe
kortingen op bijvoorbeeld het podium, opslag en transport.
Om ervoor te waken dat de kosten te hoog zouden worden (mede veroorzaakt door de
coronamaatregelen en het 3 keer verzetten van het evenement) is in maart bij de gemeente een extra
garantstelling aangevraagd t.w.v. € 5.000,-. Deze is ook gehonoreerd. Wij willen dan ook vragen of de
garantstelling tot het benodigde bedrag kan worden uitgekeerd.
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Vervolg
’n Ouwe Sok heeft haar doel bereikt: een weekend lang stonden honderden Helmonders sokken op te
hangen om aandacht te vragen en geld in te zamelen voor het goede doel. Het evenement leverde veel
positieve media-exposure op voor de stad en tijdens het event werden mensen letterlijk en figuurlijk
met elkaar verbonden. Wij kijken dan ook terug op een geslaagd project en werken nu hard aan de
volgende stappen voor het goede doel.
Toch knaagt het dat het wereldrecord nét niet gehaald is, zeker doordat er zelfs nu nog wekelijks
reacties komen van Helmonders die zich graag in (hadden) willen zetten. Daarom zijn we nu al aan het
oriënteren of een nieuwe poging tot de mogelijkheden behoort. Dit zal hoe dan ook niet eerder
plaatsvinden dan 2024 en is alleen mogelijk als er (nog) meer steun komt vanuit de stad en haar
inwoners. Tegelijkertijd hebben we daar alle vertrouwen in nu ’n Ouwe Sok zoveel bekendheid heeft
gekregen met de eerste poging.
Na de dagen voor de kinderen die we in het najaar organiseren zal het team van ’n Ouwe Sok (onder
leiding van Tahné Kleijn en Greetje van Beers) dan ook bij elkaar komen om de mogelijkheden te
bespreken. Natuurlijk laten we het zo snel mogelijk weten mocht en hier concrete stappen uit
voortkomen.

6

7

