
Dynamictennis en Tafeltennis Vereniging (DTTV)Wijhe groeit en bloeit. En dat begint op te vallen. Regelmatig komen 
berichten door over het organiseren van (nationale) kampioenschappen, zoals het NK Dynamictennis 2019, het ver-
welkomen van het 100ste lid van de vereniging of de introductie van de nieuwe clubnaam. Want op 21 november dit 
jaar werd de naam TTV Wijhe officieel veranderd in DTTV Wijhe. Voor Huis aan Huis Reklamix dus voldoende rede-
nen om eens een kijkje te nemen bij de vereniging die sprankelt van levenslust. 

En we beginnen natuurlijk bij het begin op 8 januari 1953 
en waar anders kon dat zijn dan in de Langstraat. Begon-
nen in een achterzaaltje van Hotel Krikke is de vereni-
ging meermaals verhuisd. Van Hotel Krikke naar het 
Oranjehotel, van het Oranjehotel naar ’t Langhuus, van 
’t Langhuus naar de oude gymzaal aan het Havenpad 
en uiteindelijk kon de vereniging bij het 25-jarig bestaan 
een eigen clubgebouw openen aan De Lange Slagen. 
Ze werden er moe van om avond aan avond alles op te 
bouwen en dezelfde avond weer af te breken. Het club-
gebouw heeft sinds die tijd grondige aanpassingen en 
verbouwingen ondergaan en staat nu als een “huis”. 
Echter, de toekomst lonkt. 
Iedere vereniging heeft zijn ups en downs gekend en 
voor de DTTV Wijhe is dat niet anders geweest. Vaak 
liftten lokale verenigingen als trendvolgers mee op suc-
cessen van Nederlandse topsporters met bijbehorende 
aandacht in de krant en op TV en dat is nog steeds zo. 
Die trend kon je eerder bij DTTV Wijhe ook waarnemen, 
maar nu lijkt er toch wat anders aan de hand. In plaats 
van trendvolger is DTTV trendsetter geworden. En kijkt 
de vereniging niet naar de bond, maar kijkt de bond 
naar de vereniging. Wat krijgen we nou? 

“Het is”, zegt Herbert Heuvink, “een combinatie van din-
gen. Herbert is voorzitter van de PR-commissie. Voorop 
staan natuurlijk de twee sporten zelf, het tafeltennis en 
het dynamictennis. Het tafeltennis is genoegzaam 
bekend en werd, zeker in de vorige eeuw, wijdverbreid 
in menig kantine of loos achterafhoekje gespeeld. Het 
dynamictennis is de sport in opkomst en werd voor het 
eerst in 2007 bij de vereniging gespeeld. Het maakt nu 
zo’n groot deel uit, half om half, dat het sinds 21 novem-
ber dit jaar officieel in de naam is opgenomen; dus geen 
TTV Wijhe meer maar DTTV Wijhe.  
Dynamictennis wordt gespeeld met een kort, licht rac-

ket en een speciale foam-bal. Het speelveld heeft de 
afmeting van een badmintonveld met in het midden een 
net zoals bij het gewone tennis. DTTV Wijhe doet ken-
nelijk iets heel goed, want als één van de grootste ver-
enigingen in Nederland  heeft zij dit jaar het Nederlands 
Kampioenschap Dynamictennis mogen organiseren. 
Natuurlijk met medewerking van sporthal De Lange 
Slag, want zo groot is het clubgebouw nou ook weer 
niet. De organisatie van het NK en mooie resultaten van 
de DTTV-spelers tijdens dit event heeft de interesse in 
deze jonge sport nog verder aangewakkerd.  

Er wordt niet alleen competitie gespeeld bij de vereni-
ging. Ook voor de recreatieve kant is flink belangstelling 
én er zijn volop mogelijkheden om zowel overdag als ’s 
avonds te spelen. Zeven dagen per week. Gezelligheid 
is een andere belangrijke troef. Er wordt ontzettend veel 
georganiseerd, niet alleen vóór maar juist ook door de 
leden zelf. De vereniging kent dan ook de nodige com-
missies en als iemand iets bedacht heeft, vormt zich 
vaak spontaan een groepje leden dat ermee aan de 
slag gaat. “Belangrijk voor ons is de interesse in elkaar”, 
vindt Herbert. “Bijna iedereen die een kijkje komt 
nemen, wordt door de spelers vaak warm ontvangen. 
Wie eenmaal het clubgebouw binnen is geweest, komt 
snel terug om mee te spelen. De maand gratis proefspe-
len maken de meesten niet eens vol; ze worden al eer-
der lid. In ons clubblad “De Mepper” stellen nieuwe 
leden zichzelf voor, waardoor vrijwel alle leden elkaar 
kennen. Dat geeft een fantastische sfeer als tafeltennis- 
en dynamicspelers, competitief en recreatief, samen

komen op onze festiviteiten zoals de traditionele oude-
jaarsmiddag of de jaarlijkse feestavond”. 
Wat ook helpt, is het hebben van een eigen clubge

bouw. Het versterkt het wij-gevoel en maakt het tot een 
warm soort thuis. Bovendien kun je als vereniging beide 
sporten op veel verschillende tijdstippen aanbieden. 
Met de jaarlijkse (lage) contributie kun je onbeperkt op 
verschillende tijdstippen komen spelen. 

Het ledental van de vereniging zit de afgelopen jaren 
fors in de lift. Van ruim 70 leden zes jaar geleden tot 
inmiddels boven de 110. De meeste groei zit in dynamic-
tennis, maar ook het tafeltennis begint bij zowel de 
jeugd als bij de senioren weer als vanouds op het net-
vlies te staan. Deze maand kon de Wijhese jeugd weer 
kennis maken met activiteiten van de club. In dat ver-
band noemt Herbert bijvoorbeeld de samenwerking 
met de nabij gelegen BSO De Bieënkorf. Met hun pro-
gramma Sport BSO In Oranje, dat speciaal is opgericht 
om kinderen ook buiten schooltijd veilig te begeleiden 
bij het sporten, kunnen ze sinds kort ook bij DTTV Wijhe 
terecht om een van beide sporten te beoefenen. In de 
komende Kerstvakantie organiseert de club voor de 
47ste keer het AH Tafeltennis Scholieren Toernooi (op 
vrijdag 27 december) en Kindertafeltennis Feest (op vrij-
dag 3 januari).  

Een laatste sterk punt van de vereniging is het toe-
komstgericht denken. Met een mooie historie van 66 
jaar wordt toch vooral vooruit gedacht. Hoe kunnen we 
ons nog beter organiseren, wat zijn de verdere moge-
lijkheden, waar liggen knelpunten. Waar die toekomst 
ligt? Met deze groei bij het onderzoeken van de moge-
lijkheden voor uitbreiding. Herbert lacht. 

Meer informatie: www.dttv-wijhe.nl of 
de Faceboekpagina van de club. 
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