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De volgende Mepper verschijnt half juni. Jouw tekst en foto‘s zijn van harte welkom voor
11 juni bij mepper@dttv-wijhe.nl.
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Van de voorzitter
En hebben we kunnen genieten van het
beachpartyfeest. Ik moet hierbij een groot
compliment maken naar de organisatoren
voor de geweldige aankleding en de originele spelletjes. Het was weer een groot
succes!

Kampioenschap dynamictennis
Het seizoen schiet al weer hard op. De
competitie van dynamictennis is al bijna
afgelopen en de tafeltenniscompetitie
is ook alweer halverwege. Met name de
jongens van het 1e jeugdteam doen het
erg goed. Zij zijn zeer fanatiek en trainen
ook nog op de zondag. Zij willen graag
kampioen worden en als dat lukt mogen ze
landelijk gaan spelen. Ze staan nu boven
aan, dus ze hebben een goede kans hun
doel te bereiken.

Ook hebben we voor de eerste keer het
enkel kampioenschap dynamictennis
gehouden met als grote winnaar Bert Liefers. Het damesenkel kampioenschap staat
dit seizoen ook nog op het programma. Net
het dubbelkampioenschap. We zijn nog op
zoek naar de juiste formule hiervoor. We
proberen dit jaar hoe een dubbelkampioenschap gaat werken met vaste koppels met
daarnaast een tweede groep waarbij iedereen met elkaar speelt en een damesgroep,
waarbij de deelnemers ook met iedereen
een koppel gaat vormen.

Gekeken wordt of zij ook op een hoger
niveau kunnen trainen met spelers uit
Zwolle en Staphorst. Als dat lukt trainen ze
ook vaker tegen goede tegenstanders wat
weer een stap voorwaarts zal betekenen.

Voor de tafeltennissers gaan we natuurlijk weer het meikampioenschap spelen
waarbij de “minder sterke” spelers punten
voorsprong krijgen.

Nieuwe shirts

Tot slot hebben we ook een start gemaakt
met het kijken naar een uitbreiding van ons
clubgebouw. De Rabobank gaat ons hierbij
weer ondersteunen. Het zou mooi zijn als
dit gaat lukken, maar er moet daarvoor nog
veel water door de IJssel stromen.

We zijn blij dat we vanaf nu ook in ons
nieuwe competitieshirts gaan spelen.
Dankzij Bert Liefers van Finenzo en Bennie
Mulder van Autobedrijf Bennie Mulder
hebben de competitiespelers een mooi
gratis shirt met ons nieuwe logo en de
logo’s van beide sponsoren.

Visie clubgebouw

Adri de Koning

Veel activiteiten
Sinds het uitkomen van de vorige Mepper
is er alweer van alles achter de rug. Zo
was het scholierenkampioenschap en het
kindertafeltennisfeest weer een succes.
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TTV Ledenjournaal

Nieuwe lid per januari 2020
Sytse Groten, Leugenshorst 7, 8131 RX Wijhe

jeugd recreatie TT

Nieuwe leden per februari 2020
Rasha Nasab, De Lange Slagen 15, 3131 DP Wijhe
Annie Hegeman, Molenstraat 29, 8131 BH Wijhe
Erik Westerop, Molenstraat 29, 8131 BH Wijhe
Roderick Strien, Overmatenhoek 9, 8131 SW Wijhe
Richard Nijboer, Akkerwinde 13, 8131 GP Wijhe

recreatie DT
competitie DT
competitie DT
jeugd recreatie TT
recreatie TT

Bedankt als lid per september
Gijs Woestoff, Hoevenhoek 4, 8131 WN Wijhe

Adreswijziging
Tijdelijk adres Jan en Wilma Sanders: Boerhaar 10e, 8131 SW Wijhe
Aantal leden per 1 maart: 116

Nieuw TC-lid gezocht
De Technische Commissie (TC) bestaat
tegenwoordig uit 2 leden: Harrie Geerligs
en José Eijkelkamp. We zouden het fijn
vinden als we een nieuw lid erbij zouden
krijgen, zodat we wat flexibeler kunnen zijn
bij de organisatie van de toernooien.
We organiseren de clubkampioenschappen
voor de senioren, het nieuwjaarstoernooi
en het meitoernooi. Qua werk betekent dit
3 avonden. Daarnaast vergaderen we 2x
4 per jaar (half uur) en de overige werkzaam-

heden bestaan uit de teamindeling voor de
senioren en het regelen van prijzen.
Al met al valt het dus wel mee, maar altijd
fijn als er iemand met ons mee wil doen.
Ben je geïnteresseerd of wil je meer weten,
neem dan even met een van ons contact
op. Dit kan ook via het e-mailadres:
tc@dttv-wijhe.nl.

Glazen Bol trofee - tafeltennisteams
We zijn inmiddels al volop bezig met
onze voorjaarscompetitie, dus tijd om bij
de aanvoerders te rade te gaan of ze al
een voorspelling durven te doen voor de
einduitslag. Je zou denken dat na een paar
gespeelde wedstrijden zich al wat af begint
te tekenen. Nu blijft het voorlopig nog even
kijken in die glazen bol en hopen op een
goede uitslag.
We beginnen deze ronde met de jeugdteams.

Jeugdteam 1
Dit team met Tom Woesthoff, Tom en Niek
Esselink komen uit in de hoofdklasse. Na
twee gespeelde wedstrijden is al gebleken
dat ze in ieder geval voor een kampioenschap mee gaan doen. Voor de Glazen Bol
voorspellen ze met 5 teams in hun poule
een 1e plaats met 58 punten.

Jeugdteam 2
Dit seizoen in een nieuwe samenstelling.
Jari Bijsterbos, Joey van Aefst en Leroy
van Weeghel komen uit in de 2e klasse.
Na 2 gespeelde wedstrijden en 5 punten
staan ze nu nog onderaan. Joey heeft in
de Glazen Bol gekeken en ziet nog wel dat
ze gaan stijgen op de ranglijst. We gaan
ons best doen voor een 4e plaats met 30
punten.

Jeugdteam 3
Aanvoerder Justin Pol komt samen met
Brian Klomp, Koen Geurts en Toon Hemeltjen uit in de 4e klasse. Na 3 wedstrijden
staan er 7 punten op het scorebord, dus
het gaat weer een hele uitdaging worden
om zich in deze klasse te handhaven. Toon
kon er de eerste wedstrijden nog niet bij
zijn vanwege een armbreuk, opgelopen

tijdens de vakantie. Justin kijkt nog eens
goed in de glazen bol en ziet een 4e plaats
met 35 punten voor zijn team.

Seniorenteam 1
De glazen bol begint al behoorlijk helder
te worden en het gaat een zwaar seizoen
worden voor José Eijkelkamp, Ceaser
Abdulwahed en Bennie Mulder. Na 4 wedstrijden staan ze met 11 punten onderaan.
Caeser is onze topman, André is helaas al
vanaf het begin van het seizoen geblesseerd en heeft nog niet kunnen spelen.
Bennie en José hebben hun vorm nog niet
gevonden.
We hopen dat dit in de resterende 6
wedstrijden nog gaat verbeteren, maar
waarschijnlijk gaan we dit seizoen opnieuw
degraderen. Voorspelling 6e plaats met 30
punten.

Seniorenteam 2
Dit team onder aanvoering van Riki Klein
Woolthuis samen met Adri de Koning en
Guus Bergevoet komt uit in de 4e klasse.
Dit seizoen krijgen ze versterking van de
oudere jeugdspelers Tom Woesthoff en
Tom Esselink, die een paar wedstrijden
mee mogen doen om aan de seniorencompetitie te proeven. Na inmiddels 4
gespeelde wedstrijden staan ze op een 4e
plaats. Voor de glazen bol voorspellen ze in
ieder geval een handhaving in deze klasse
met een 4e plaats met 48 punten.

Seniorenteam 3
Aanvoerder Gerrit Oosterink is in zijn
nopjes dat hij een beroep kan doen op 2
oudere jeugdspelers Jari Bijsterbos en
Leroy van Weeghel als invallers. Samen
met teamgenoten Harrie Geerligs en Jan
Sanders kijken ze al verder omhoog voor
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een eventueel kampioenschap. Als Gerrit in
de glazen bol kijkt wordt hij toch nog een
beetje ongerust en ziet er een 2e plaats
met 61 punten. Als we af kunnen rekenen
met Pearle Wezep gaan we alsnog kampioen worden in de 6e klasse.

Tot zover alle voorspellingen door onze
aanvoerders gedaan. We gaan ze in ieder
geval aanmoedigen voor een zo goed
mogelijk resultaat en hopen mooie en
sportieve wedstrijden te gaan zien.
Namens de redactie alle succes.

Competitieteller
GEWONNEN

VERLOREN

114

136

Standen competitie
3e klasse - Poule E

6

6e klasse - Poule A

4e klasse - Poule B

DTV ‘84 3

5-28

Emmeloord 2

5-35

Pearle Wezep 6

5-34

Swift (D) 7

5-25

Smash ‘70 (H) 7

5-26

Wijhe 3

5-34

HTTV 1

5-24

Zwartsluis 2

5-25

Hasselt 1

5-20

GTC 3

5-23

Wijhe 2

5-24

Smash ‘70 (H) 9

5-19

NTC Leogang

5-21

Harderwijk 4

5-13

Staphorst 3

5-18

Wijhe 1

5-14

Tafelten Zwolle 8

5-12

Tafelten Zwolle 10

5-10

Jeugd Hoofdklasse - Poule A

Jeugd 2e klasse - Poule B

Jeugd 4e klasse - Poule A

Staphorst 1

4-22

De Veluwe 3

4-24

Staphorst 3

3-22

Wijhe 1

3-21

NTC Leogang 1

3-19

Harderwijk 1

2-17

Kampenion 2

3-19

Torenstad 1

3-13

Tafelten Zwolle 2

2-13

De Toekomst 1

3-9

Wijhe 2

3-12

Kampenion 4

4-9

De Brug 1

3-9

Kampenion 3

3-12

Wijhe 3

4-9

Meitoernooi

Opgave najaarscompetitie

Het jaarlijkse meitoernooi vindt plaats
op dinsdag 12 mei en is bestemd voor
zowel recreanten als competitiespelende
senioren.

De Technische Commissie wil graag tijdig
weten wie er volgend seizoen competitie
speelt. Nog niet bekend is wanneer de
teamindeling voor de najaarscompetitie
ingediend moet worden bij de NTTB.
Indien je nu competitie speelt en volgend
seizoen competitie wilt blijven spelen, hoef
je in principe niets te doen. Alleen als je
wensen hebt m.b.t. teamindeling of speelavond, kun je deze doorgeven. We proberen
hier dan rekening mee te houden bij de
samenstelling van de teams.

De deelnemers worden naar sterkte ingedeeld in maximaal 4 klassen. De organisatie probeert de klassen zo in te delen dat
iedereen ongeveer gelijke kansen heeft om
het toernooi te winnen. De minst sterke
speelt tot 11 punten, de sterkere moet
afhankelijk van het verschil in klasse tot
15, 17 of 19 punten spelen om de game te
winnen. Er wordt gespeeld om 2 gewonnen
games.
Afhankelijk van het aantal deelnemers mag
je 3 tot 5 wedstrijden verliezen, voordat je
uit het toernooi ligt. De aanvang van het
toernooi is 19.45 uur en de streeftijd voor
de finale is tussen 23.00 en 23.30 uur.
De wedstrijdleiding kan hiervan afwijken,
mocht het verloop van het toernooi hier
aanleiding toe geven.
Het inschrijfgeld bedraagt 2 euro per
deelnemer en dient op 12 mei voldaan te
worden bij de wedstrijdleiding.

Al je nu geen competitie speelt, maar volgend seizoen wel competitie wilt spelen, of
indien je wilt stoppen met competitiespelen dan verzoeken we je dit te melden bij de
TC voor 1 mei.
Afhankelijk van de opgave bekijkt de TC of
een vergadering met de spelers nodig is.
Opgave, afmelding en wensen kunnen
ingediend worden tot 1 mei bij de TC:
tc@dttv-wijhe.nl.
Alvast bedankt voor jullie medewerking.

Je kunt je opgeven tot uiterlijk 7 mei via het
inschrijfformulier in het clubgebouw of via
e-mail tc@dttv-wijhe.nl.
Dus noteer in je agenda;
Dinsdag 12 mei: Meitoernooi TTV Wijhe
We hopen op een grote deelname.
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DTTV Wijhe in tropische sferen
Wat een geweldig feest was het medio
januari bij DTTV Wijhe. De feestcommissie
had ons clubgebouw omgedoopt tot een
heuse beachclub, compleet met rubberboten, surfplanken en -zeilen, hawaiislingers,
cocktails, bowl en parasols.
Het thema ‘tropical party’ was hartje
‘winter’ een absolute voltreffer met een
recordaantal van bijna 80 inschrijvingen!
Niet alleen de organisatie had haar best
gedaan. De feestgangers kwamen stuk
voor stuk fraai verkleed voor de dag. Van
papa- en mamagaai tot een tropische
bananenoutfit die zelfs speciaal in Vietnam
was gemaakt. En wat te denken van de
beachlady, compleet met volleybalset en
strandmatjes? Geweldig!

Tot slot nog een keer het refrein van ons
nieuwe clublied (op de melodie van EHBO
van Herman Finkers). (waarschuwing: je
krijgt de melodie de rest van de dag niet
meer uit je hoofd, ha, ha.)

De avond was er één vol hoogtepunten.
De behendige balspelletjes, ons nieuwe
clublied door Guus en Niels, het afscheid
van trainer Idse en natuurlijk het limbodansen. Het bleef gezellig; tot in de kleine
uurtjes werd er volop gedanst en genoten
van de vele hapjes en drankjes.
We bedanken de leden die zaterdag en
zondag hebben geholpen met de opbouw,
het inrichten en weer opruimen en schoonmaken. En Jambalaya voor het lenen van
de apparatuur en alle leden voor jullie
8 enthousiasme en gezelligheid.

DTTV is mijn lust en mijn leven,
DTTV geef mij de ballen even.
‘t is enig in zijn soort.
Het heeft mij altijd al bekoord.
DTTV, o DTTV, is waar je altijd scoort.

Sponsors en adverteerders bedankt!!
Afgelopen maanden hebben Guus, Martin en Herbert vele tientallen bedrijven in en
rond Wijhe benaderd voor een advertentie in ons clubblad en/of reclamebord in ons
clubgebouw. We zijn erg blij met alle toezeggingen. Dankzij deze financiële bijdragen
kunnen wij ook dit jaar 4 prachtige Meppers voor jullie maken, waarvan de eerste
inmiddels voor jullie ligt.

Van harte welkom
Vanaf dit nummer vind je diverse nieuwe adverteerders: De Slinger, De Koning, MICO
Mode en Schulten. Daarnaast hebben we enkele nieuwe adverteerders die meteen
ook een reclamebord in de zaal hebben laten ophangen: DW Makelaardij, PCI en
Te Wierik. En enkele bekende adverteerders die voor de komende drie jaar ook een
reclamebord erbij hebben besteld: JA de Vries Tandprothese en Cesartherapie Wijhe.
Alle sponsors en adverteerders enorm bedankt voor jullie steun aan DTTV Wijhe. We
roepen alle leden om bij de aankopen ook aan deze sponsors en adverteerders te
denken. Zo helpen we elkaar!
Met sportieve groet, de sponsorcommissie

Activiteitenoverzicht
Datum

Soort

Aanvang

Activiteit

Za 14 mrt

TT

09.30 uur

Jeugd: Wijhe 1 - De Toekomst 1 (Lochem)
Jeugd: Wijhe 2 - NTC Leogang 1 (Nunspeet)

Ma 16 mrt

TT

19.45 uur

Senioren: Wijhe 1 - HTTV 1 (Den Ham)
Senioren: Wijhe 2 - Smash ‘70 1 (Hattem)
Senioren: Wijhe 3 - Pearl Wezep 6

Di 17 mrt

DT

09.30 uur

Wijhe 1 - DTTC 2

Za 4 apr

TT

09.30 uur

Jeugd: Wijhe 2 - De Veluwe 3 (Apeldoorn)
Jeugd: Wijhe 3 - Harderwijk 1

Za 18 apr

TT

09.30 uur

Jeugd: Wijhe 1 - Kampenion 2 (Kampen)
Jeugd: Wijhe 2 - Kampenion 3 (Kampen)
Jeugd: Wijhe 3 - Kampenion 4 (Kampen)

Ma 20 apr

TT

19.45 uur

Senioren: Wijhe 1 - DTV ‘84 3 (Dalfsen)
Senioren: Wijhe 2 - Emmeloord 2
Senioren: Wijhe 3 - Smash ‘70 9 (Hattem)
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Nieuwe shirts voor competitiespelers DTTV Wijhe
Alle competitiespelers van DTTV Wijhe ontvingen in februari nieuwe shirts van de sponsors: Autobedrijf Bennie Mulder en Finenzo hypotheekadviseur Bert Liefers. Maar liefst
8 teams zijn vanaf dit voorjaar in het nieuwe shirt te bewonderen: 6 tafeltennisteams (3
jeugdteams en 3 seniorenteams) en 2 teams in de dynamic tennis competitie. Bennie en
Bert van harte bedankt en alle spelers veel succes in het nieuwe tenue!

AED-cursus
Dagelijks wordt er in ons clubgebouw
gesport door jong en oud. Er hangt een
verbanddoos en een AED. Het bestuur
vindt het belangrijk dat er (liefst bij
iedere trainingsgroep) voldoende leden
aanwezig zijn die met de AED om
kunnen gaan. Daarom heeft het bestuur
gemeend om een cursus reanimeren en
gebruik van de AED te organiseren. Onze
vereniging neemt de kosten hiervan
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(€ 10 p.p.) voor haar rekening. Bij onvoldoende deelname kunnen ook ouders
voor € 10 deelnemen.
Deze geplande cursus hebben we op
maandag 10 februari afgelast. Een
nieuwe datum wordt gepland. Uitnodiging volgt per mail.
Jan Willem Jonker

Clubgebouw DTTV Wijhe ‘te huur’
Het huren van ons clubgebouw wordt
steeds populairder. Vooral dankzij de grote
renovatie van de binnenzijde van het clubgebouw in de zomer van 2018. Vaak was
mond-‘tot-mond’-reclame de aanleiding
voor verhuur. Ook kwamen steeds vaker
contacten tot stand via onze vernieuwde
website.

Ook voor 2020 hebben we alweer de
nodige afspraken gemaakt. Met name de
zondagen zijn na 14.00 uur beschikbaar
voor verhuur. Tijdens de maanden mei, juni,
juli en augustus zijn ook de zaterdagen vrij
voor verhuur.

Tarieven (geldig tot 1 augustus 2020)
•

In 2019 hebben we ons clubgebouw liefst
17 keer verhuurd. Hiermee waren in totaal
ruim 76 uren gemoeid. Vaak werd een
tafeltennistoernooitje of een dynamic
tennisintroductie of iets dergelijks georganiseerd in combinatie met een verjaardag, een jubileum, een buurtfeest, een
personeelsbijeenkomst, een reünie, een
huwelijksjubileum, een afsluiting van een
fietstocht enzovoort, enzovoort.
We verhuren ons clubhuis trouwens alleen
als de basis ook een sportactiviteit is, in de
vorm van tafeltennis en/of dynamic tennis.
Afspraken leggen we vast in een huurcontract tussen verhuurder (namens DTTV:
Wim Heuvink) en huurder. We kiezen voor
verhuur op momenten dat er geen clubactiviteiten zijn.

Introducétarief: € 2,00 per persoon
per dagdeel (dagdeel is een morgen,
middag of avond).
Dit tarief is met name bedoeld voor
leden, die introducés meenemen
• Verhuurtarieven clubgebouw:
– € 12,50 per uur voor huurders, die ook
consumpties uit de kantine afnemen.
– € 17,50 per uur voor huurders, die
geen consumpties uit de kantine
afnemen.
Per 1 augustus 2020 (het begin van
het nieuwe seizoen) zullen de tarieven
voor verhuur herzien worden en vastgesteld worden voor het nieuwe seizoen
2020/2021.
Wim Heuvink
Coördinator verhuur clubgebouw

Vervolgtraject Rabobank (NOC-NSF)
Het zal jullie niet ontgaan zijn dat we als
club de laatste tijd enorm in de lift zitten.
De renovatie van het clubgebouw heeft ons
een enorme boost gegeven. Maar naast
die renovatie is dat ook mede te danken
aan het traject dat we het afgelopen
jaar hebben gelopen met de Rabobank.
Waardoor we hebben nagedacht over de
toekomst. En daardoor hebben we, op een
aantal verschillende vlakken, wat stippen

gezet voor de korte en de lange termijn.
Op basis waarvan we een aantal concrete
dingen hebben aangepakt. Met succes!
Wie had een paar jaar geleden kunnen
bedenken dat we momenteel op 115 leden
zouden zitten?
Keerzijde van die ledenstijging is echter
dat het steeds drukker wordt en we tegen
de grenzen van de capaciteit van ons
mooie en fijne clubgebouw aanlopen.
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Soms zijn we op de woensdag met zijn
12-en aan het Dynamic Tennissen. Of op
dinsdag met zijn zestienen tegelijk aan het
tafeltennissen. En dan is de opkomst van
beide avonden nog niet eens volledig. Alle
reden om te kijken naar de mogelijkheden
die we hebben om weer nieuwe stappen
te zetten richting de toekomst. Daarvoor
hebben we onlangs een gesprek gevoerd
met de Rabobank en NOC-NSF. Die willen
ons, omdat we zulke mooie resultaten
hebben geboekt, opnieuw ondersteunen bij
twee thema’s.
Het eerste thema is om het bestuur te leren
hoe ze het gesprek met haar leden kunnen
voeren over maatschappelijke betrokkenheid en de bezetting van de uitbreiding van
de speelhal. Gedacht wordt hierbij aan het
samenwerken met de tennisvereniging en/
of de badmintonvereniging. Om zodoende
nieuwe inkomsten te genereren als de
speelhal uitgebreid wordt. Daarnaast gaan
we, samen met een externe deskundige,
onderzoeken welke mogelijkheden er

zijn om de hal uit te breiden, de daarmee
gepaard gaande kosten én de mogelijke
financiering daarvan. Willem Pronk en
ondergetekende staan te trappelen om dit
op te gaan pakken, al dan niet bijgestaan
door één van de bestuursleden. Maar we
zoeken aanvullend nog mensen die daar
ook bij willen helpen. Dat kan een “oud
lid” zijn maar misschien zijn er inmiddels
nieuwe leden die dat leuk zouden vinden.
Het maakt daarbij niet zoveel uit dat je
geen concrete bouwkundige kennis hebt,
ook kennis op andere gebieden is van
harte welkom. Naar verwachting zijn we
daar paar maanden druk mee en zullen we
daarvoor iets van 6 keer bij elkaar komen.
Als je dat iets lijkt kun je dat aangeven bij
Willem of bij mij. Of anders bij één van de
bestuursleden.
Wie wil er meewerken aan een mooie
toekomst voor ons cluppie? Dat horen we
graag!
Groet, Vincent Jansen

Tafeltennis AH Kindertafeltennisfeest voor groep 3 en 4
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Op 3 januari 2020 deden 12 kinderen van
de groepen 3 en 4 mee aan de jaarlijkse
spelletjesochtend.
De spelletjes waren gerelateerd aan tafeltennis, zoals een circuit lopen met een balletje op een lepel, een balletje slaan in een
paraplu, balletjes slaan in een bord met
gaten, een balletje slaan in eierdoosjes en
nog meer spelletjes). De kinderen hadden
er duidelijk plezier in. Het was een gezellige
ochtend! De beste drie (Maud Jansen, Sem
Logtenberg en Lauren Elshof) ontvingen
een beker en alle deelnemers kregen een
verrassing en een oorkonde voor deelname
aan de spelletjes.

Peperhof wint AH Scholieren Tafeltennistoernooi 2019
Tijdens de Kerstvakantie hebben tientallen
kinderen meegedaan aan de 47e (!) editie
van het Albert Heijn Tafeltennis scholierentoernooi. Hieraan deden 14 leerlingen
uit de groepen 5 tot en met 8 mee van vier
basisscholen: Sint Jozef, De Bongerd, de
Matzerschool en OBS de Peperhof. De
deelname viel helaas (opnieuw) tegen. De
14 deelnemers hebben we daarom ingedeeld in 2 zevenkampen.

Jongens/meisjes groep 5/6
Van alle kinderen uit de groepen 5 en 6 was Anouk ten Klooster de beste. Zij won al haar
wedstrijden. Roemer Hilaridus eindigde als tweede, Jelle Wiegel als derde en Stijn van
Maren als vierde.

Jongens/meisjes groep 7/8
Hier waren de wedstrijden onderling zeer spannend. Er eindigden drie kinderen met vier
punten en drie kinderen met 1 punt. De onderlinge wedstrijden moesten uitmaken wie
er boven wie eindigde. Lise Schoot Uiterkamp won al haar wedstrijden en werd eerste.
Tweede werd Marthe Schalkwijk, derde Wouter Bakker en vierde Jonathan van der Zee.

Competitie dynamictennis district IJsselstreek
Het competitieseizoen van Dynamic Tennis
loopt ten einde. Met nog enkele wedstrijden voor de boeg tekent zich de rangorde
in de beide poules zich al aardig af.

strijd te spelen. Hekkensluiter Olst 1 zal
echter niet meer ons eerste team kunnen
inhalen en onze buurgemeente stevent af
op een degradatie.

Zoals het er momenteel naar uit ziet
hoeven beide teams van Wijhe geen degradatie-angst te vertonen, echter een promotie zit er ook niet in. Terwijl in de A-poule
WSV1 uit Apeldoorn het kampioensfeestje
al heeft gevierd vraagt Wijhe 1 zich af op
welke plaats zij zullen eindigen. Het team
(Jos Bergevoet, Bert Eikelenberg, Willy
Beltman en Jan Willem Jonker) staat op de
4e plaats (van 6) en heeft nog één wed-

In poule B maakt nieuwkomer Twello een
mooie kans op het kampioenschap, want
met nog 1 wedstrijd voor de boeg kan
hun het kampioenschap haast niet meer
ontgaan. Dit team doet voor het eerst mee
in deze IJsselstreek Competitie en heeft
zich perfect weten te handhaven. Zij zullen
dan ook promoveren naar poule A, waar zij
volgend seizoen Wijhe 1 zullen tegenkomen. Wijhe 2 (Ben Habers, Gerry Roelofs,
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Gerrit Oosterink en Wim Voskamp) heeft
uitstekend gepresteerd en zal met nog 2
wedstrijden te spelen mogelijk eindigen op
de tweede plaats.
Voor alle standen en uitslagen van de
dynamictennis-competitie: Zie: https://
www.dynamictennis.nl/competities/ijsselstreek
Jan Willem Jonker
Competitieleiding Dynamic Tennis
District IJsselstreek

De nieuwe poule-indeling voor het seizoen
2020-2021 zou er dan(onder voorbehoud)
als volgt uit kunnen zien:
Poule A

Poule B

WSV1

Olst1

DTTC1

Appoldro1

WSV2

Wijhe2

Wijhe1

WSV3

DTTC2

Olst2

Twello

WSV4

Tweede editie bierproefavond
Na het eclatante succes van de eerste
editie kon een tweede keer niet uitblijven.
Daarom kondigen wij aan dat op vrijdag 8
mei onder het motto `Vake bu’j te bange (of
ie drinkt te weinig)` opnieuw een bierproefavond wordt georganiseerd voor alle*
leden.

Het concept is simpel
Op vrijdag 8 mei kan (door wie zin heeft)
tot 19.30 nog door de vroege vogels
worden gedynamict. De proeverij in onze
kantine begint om 20.00 uur.
Maak kennis met een veelheid aan verschillende (speciaal)biertjes. Deze zijn
ingekocht door enkele deelnemers. Tijdens
de proeverij laten ze deze eerst blind
jureren door de andere deelnemers. Daarna
vertellen ze iets bij het biertje. Dat kan een
persoonlijk verhaal zijn, maar ook iets over
het biertje zelf.
Naast het bierproeven, dat “het hart” vormt
van de avond, gaan we ook enkele (sportieve) activiteiten doen die goed te combineren zijn met bierproeven en sfeerverhogend werken. Natuurlijk vergeten we de
14 innerlijke mens ook qua eten niet.

Zin in?
Noteer dan in je agenda: vrijdagavond
8 mei 20.00. Aanmelden (vóór 15 april) kan
door een mailtje (dirkdijkslag@kpnmail.
nl) of appje aan Dirk (06-3007 1895). Deze
toffe avond kost je maximaal € 20,-. Dit
bedrag mag je overmaken op Bankrekening
NL47ABNA0598741526 t.n.v. Dirk Dijkslag
en o.v.v. Bierproeverij2020
Gerard van Assen en Dirk Dijkslag
P.S. Wil iedereen, of je nu komt op 8 mei of
niet, net als vorig jaar bierdopjes sparen?
We hebben er namelijk weer veel nodig op
8 mei. Je kunt ze inleveren in de emmer
achter de bar.
*er geldt een minimum leeftijd van 18 jaar.

Trots als een baksteen
Nietsvermoedend kwamen ze afgelopen
najaar op dinsdagavond ons clubgebouw binnenlopen. De een was er al
bekend, omdat hij geregeld de verrichtingen van zijn zoon kwam bekijken.
De ander ging met zijn collega mee
uit nieuwsgierigheid waar dat enthousiasme voor de DTTV toch vandaan
kwam.
Zoals zovele voorgangers werden
beide mannen warm welkom geheten
en meteen opgenomen in de gezellige
dinsdagavondgroep – die inmiddels
uit 22 leden bestaat! Al snel na hun
aanmelding stonden de clubkampioenschappen (begin december) op het
programma. Voor Sjaak was dat iets te
snel. Jaap ging de uitdaging wel aan en
is een mooie ervaring rijker.
Groot was hun verbazing echter bij het
lezen van de Mepper vlak voor Kerst met
een uitgebreid verslag van dat toernooi.
Alle spelers op dinsdag hadden blijkbaar
een bijnaam en voor de 2 stratenmakers

had de verslaggever (Rudi Frustyboy
Kingma) de toepasselijke namen Klinker
(Jaap) en Medeklinker (Sjaak) bedacht.
Iedereen vond de namen geweldig en
spreekt ze sindsdien nog nauwelijks met
de eigen naam aan. De heren in kwestie
waren er zelf ook trots op. Wat heet.
Medeklinker vond het zelfs zo geweldig
dat hij 2 feloranje pakken bestelde en de
namen erop liet drukken. Klinker werd er
’s morgens in alle vroegte mee verrast.
Hoe dan ook: de namen Klinker en
Medeklinker maken sindsdien wekelijks vele honderden kilometers op hun
rondtour door Nederland, moeten overal
waar ze komen trots hun pak laten zien
en vertellen maar wat graag over hun
namen en onze DTTV. Dus als jullie
binnenkort een Groningse knauw, een
Hageneese aardappel of een Limburgse
G in ons clubhuis horen dan is het
vrijwel zeker dat de K & M vlak daarvoor
daar een straatje hebben gelegd….
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Clubkampioenschappen dynamictennis dubbel
Vorig seizoen heeft DTTV Wijhe de Clubkampioenschappen Dynamictennis Dubbel
georganiseerd. Op 6 avonden werden de
voorrondes gespeeld in poules van 4. In
totaal speelde iedereen 6 wedstrijden
waarin hij/zij zich kon kwalificeren. Op de
7e avond werd de Grande Finale gespeeld
tussen de 8 spelers die de hoogste score
hadden behaald in de voorrondes.
Het plan was om dit ook dit jaar weer te
organiseren met dezelfde opzet, maar er
komen ook geluiden van leden die de voorkeur geven aan kampioenschappen waarbij
de dubbels niet door loting worden samengesteld. Opgave met een vaste dubbelpartner heeft hun voorkeur. We hebben daarom
besloten om dit jaar te kijken hoe groot de
animo hiervoor is en deze opzet een kans
te geven. Afhankelijk van de opgave besluiten we of we een halve competitie kunnen

spelen op één of twee avonden, eventueel
met ingekorte wedstrijden.
Daarnaast organiseren we een toernooi
op dezelfde basis als vorig jaar, alleen
iets gecomprimeerd op een minder aantal
avonden. Dus: poule-indeling door loting
met eveneens een gelote partner. En dat
weer in twee rondes met een finale voor de
hoogst geëindigden.
We trachten in ieder geval de beide
toernooien op een beperkt aantal maandagavonden in maart/april af te werken.
Opgave via de website, formulier op prikbord of mail: secretaris@dttv-wijhe.nl.
In mei organiseren we (zoals toegezegd)
een toernooi voor de dames (single).
Jan Willem Jonker

Ombouwen speelzaal clubgebouw
Het clubgebouw wordt momenteel
intensief gebruikt. Dit komt, doordat
er zowel voor tafeltennis als dynamic
tennis veel belangstelling is. Als gevolg
hiervan moet de zaal regelmatig omgebouwd worden van tafeltennis naar
dynamic tennis en andersom.
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Bij het ombouwen van tafeltennis naar
dynamic tennis dienen de tafeltennistafels conform de instructies geplaatst
te worden. Deze instructie hangt op het
prikbord en op de deur van de nooduitgang. Streven is, dat de groep die klaar
is, de zaal ombouwt, zodat de nieuwe
groep bij aankomst meteen kan starten.

(Uitzondering hierop is de zondagmorgengroep dynamic tennis).
Tevens wordt aandacht gevraagd voor
het netjes achterlaten van de zaal en
kantine. Met name doelen we hier op
het opruimen van balletjes, omspoelen
van gebruikte glazen, afwassen van
gebruikte kopjes en even schoonmaken
van kantinetafels en bar etc.
NB: Indien koffie gezet is: vergeet niet
het koffiezetapparaat uit zetten!
Namens het bestuur: bedankt voor de
medewerking.

Bert Liefers clubkampioen dynamictennis enkelspel

Ongeslagen en met de maximale score is
Bert Liefers op zondag 26 januari clubkam
pioen dynamictennis enkelspel geworden.
Bert bleek voor de meeste spelers een
maatje te groot en werd terecht kampioen
met een score van 120 punten.
Alle 9 deelnemers speelden 1 game tot
de 15 tegen elkaar. Ieder gewonnen punt
telde mee voor de totaalscore. Deze
opzet leverde veel inzet en mooie strijd
op. Tussen de middag werd gezamenlijk
genoten van de zelfgemaakte erwtensoep
van Willem Pronk!

De strijd om de andere podiumplaatsen
bleef tot het einde spannend. Vincent
Jansen versloeg Gerard van Assen in zijn
laatste wedstrijd, werd daardoor tweede
en bleef Hans Boerdam net voor. Op een
gedeelde 4e plek eindigden Herbert Heuvink en Gerard van Assen op slechts 1 punt
van Hans. Voorzitter Adri de Koning reikte
Bert ’s middags de eerste wisselbeker van
alweer een nieuw evenement binnen DTTV
Wijhe uit en sloot daarmee het geslaagde
toernooi af. Bert van harte!
Later dit voorjaar spelen de dames hun
clubkampioenschappen.

De uitslag
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bert Liefers
Vincent Jansen
Hans Boerdam
Herbert Heuvink
Gerard van Assen
Rudi Kingma
Bert Eikelenberg
Wim Heuvink
Willem Pronk

120
111
102
101
101
99
94
66
44

Oudejaarsmiddag in het clubgebouw
Op 31 december werd het jaar 2019
traditioneel afgesloten met de “oudejaarsmiddag” in het clubgebouw. Tijdens de
openingstijd van het clubgebouw (tussen
15.00 uur en 18.00 uur) hebben ongeveer
30 bezoekers (leden + aanhang) er een
gezellige middag van gemaakt. Van de
mogelijkheid “dynamic tennis” te spelen
werd ook nog gebruik gemaakt.
De kantinecommissie had gezorgd voor
gratis koffie of thee met een warme oliebol
of appelbeignet. Bij een gezellig muziekje

en onder het genot van een drankje kon
aan de bar nog eens teruggeblikt worden
op het afgelopen jaar en overige actuele
onderwerpen.
Op 31 december aanstaande hopen waij
het (dan) oude jaar 2020 op dezelfde wijze
af te sluiten en voor zo veel mogelijk ook
leden te begroeten, die er afgelopen keer
niet waren.
De Kantinecommissie
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Volle bak bij Nieuwjaarstoernooi 2020
OP de eerste dinsdag van 2020 was het
volle bak in ons clubgebouw. Ik heb dit
toernooi ook al eens het open dinsdagavondrecreanten toernooi genoemd. Open
was het deze keer wel. Een ongekend
aantal van 22 spelers was op komen
draven. Met zelfs een aantal jeugdspelers
erbij. Heel goed! Maar aan de andere kant,
maakten ze wel de ‘fout’ door u tegen ons
te zeggen. Voelen we ons direct weer oud.
Mag ook de bedoeling niet zijn. Wij willen
immers nog steeds het idee hebben dat wij
als jonge goden achter de tafels staan te
dartelen. Dat lukt zo dan natuurlijk niet.
6 Tafels waren neergezet en nog leek het
niet genoeg. En er was 1 kippetje om al die
hanen in bedwang te houden. En dat lukte
ook nog. In haar onnavolgbare stijl (ook
voor haarzelf) vertelde José na de eerste
ronde nog een aantal aanvullende regels,
kwam er na de derde ronde nog een heruitleg om uiteindelijk na afloop er achter te
komen dat het lastig was om een mooie
einduitslag op een rij te krijgen. Wie heeft
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dit toch bedacht, riep ze nog uit, maar ja, er
moet altijd wat te verbeteren overblijven.
Maar wij kregen daar allemaal weinig meer
van mee. Hingen toen al aan de bar.
Een toernooi trouwens dat geen inflatie
kent. Immers al in lengte van jaren is het
inschrijfgeld 2 Euri (ideetje voor als de
Nexit doorgaat: de Fleuri). En hiervan is de
plaatselijke supermarkt weer leeggehaald
om zoveel mogelijk prijzen als aanvulling op de geplunderde kerstpakketten te
verzorgen.
De kreet “het heetst van de strijd” was
vooral van toepassing voor Jos en Harrie.
Na hun eerst gespeelde set gutste het
zweet al van hun hoofden. Overgangsperikelen? Dit in tegenstelling tot Wim
Voskamp die een extra jack aantrok
omdat hij het koud had. Maar ja, hij zal wel
geen borsthaar hebben om zich warm te
houden. Immers een Vos verliest wel zijn
haren en niet zijn streken. Een aantal jaren
geleden won hij het toernooi om daarna

niet meer mee te doen. Ja, je moet op je
hoogtepunt stoppen niet waar. Maar nu
kon Wim de kriebels niet meer weerstaan
om uiteindelijk anoniem in de middenmoot
te eindigen.
Gevleugelde uitspraak van Ben Ruiter na
weer een misser: Vroeger was ik goed weejweh! En die hoorden we dit keer vaker dan
te doen gebruikelijk. Hij was van slag. En
dat moet je niet zijn met dit spelletje. Peter
meldt zich voor het eerst sinds weken weer
op de club, dat hij allemaal Sahara zand
aan zijn batje heeft zitten en nog in de
vakantiemodus zit, noemen we excuusgedrag. Of was het om de tegenstanders om
de tuin te leiden en is hij op trainingskamp
geweest? Hij wordt wel mooi 2e!
Dat het een avond van wisselende partners
zou worden wisten de paar nieuwkomers
Jaap en Sjaak niet. Anders hadden ze hun
vrouwen niet meegenomen natuurlijk. Tsja,
en zo laat Jaap met de clubkampioenschappen iedereen van hem winnen, wil hij
nu wat rechtzetten door als 2e te eindigen.
En deelt Sjaak nu de rode lantaarn met
Vincent. Ach, zegt Vincent, iemand moet de
gaten vullen! Meestal is het dat de tafeltennissers gaan dynamiccen. Maar nu kiest
Vincent voor de andere volgorde. Immers
ook dit is een sport met een balletje. Blijkt
toch een andere discipline.
En dan jojo Martin: 2 jaar geleden laatste,
vorig jaar de winnaar en nu weer onderaan.
Is ook het leuke aan dit toernooi. Het gaat
letterlijk alle kanten op. En José is er maar
druk mee. Alleen niemand kan haar volgen
en niemand die zich daar druk om maakt.
Is ook het mooie van deze vereniging. De
laagdrempelige gemoedelijkheid.

Herbert is uiteindelijk de gelukkige lijstaanvoerder geworden. Hoe de rest van
de lijst tot stand is gekomen, is en blijft
het geheim van José. En iedereen vindt
dat prima. Dat het gezellig was, blijkt wel
uit al die gedeelde plaatsen. Ik zeg: José
bedankt en tot volgend jaar.
Rudi Kingma

1e
Gedeeld 2e

6e
Gedeeld 7e
Gedeeld 9e
Gedeeld 11e

Gedeeld 15e
Gedeeld 18e
Gedeeld 21e

: Herbert Heuvink
: Jaap Bijsterbosch,
Guus Bergevoet,
Leroy van Weeghel en
Peter Stadhouders
: Tonny Teekema
: Wim Heuvink en
Jari Bijsterbosch
: Henk Stegeman en
Wim Voskamp
: Kees Pennekammp, Gerrit
Oosterink, Bennie Mulder en
Rudi Kingma
: Caesar Abdulwahed, Ben
Ruiter en Will Winkelhorst
: Martin Kinds, Jos van
Duuren en Harrie Geerligs
: Sjaak Brusse en Vincent
Jansen
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Even voorstellen
Gerda Beltman
Hallo allen, mijn
naam is Gerda
Beltman en woon
nu ruim 30 jaar
aan de Pr. Bernhardlaan. Inderdaad buurvrouw
van Inge, Ben,
Jacquelien en Reinoud, dus onze straat
is goed vertegenwoordigd.
Mijn sportieve carrière is begonnen bij
Rood-Wit 75, waar ik meer dan 25 jaar
op de middenaanval heb gestaan. Daarnaast ben ik toen in de zomermaanden
gaan tennissen bij ATC Wijhe. Bij de
volleybalvereniging ben ik inmiddels al
weer een aantal jaren gestopt, maar ik
vind het spelletje nog steeds geweldig
mooi. Bij de tennis speel ik zowel de
voor- als najaarscompetitie en in de
wintermaanden de Sallandse wintercompetitie.
Ik heb 42,5 jaar op het laboratorium
in het Isala ziekenhuis gewerkt. Daar
was ik verantwoordelijke op de afdeling
immunologie, waar onder andere allergietesten gedaan worden. Ook de landelijke hielprikscreening hoorde bij mijn
takenpakket. Sinds 1 januari 2019 ben ik
gestopt met deze werkzaamheden.
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Monique Liefers (ook ATC-er) heeft me
zo enthousiast gemaakt, dat ik ben gaan
kijken bij de Nederlandse Kampioenschappen dynamic tennis. Daar waren
dus ook mijn buurtjes actief bezig, en zij
hebben me overgehaald om eens mee

te gaan. Vanaf december dynamic speel
ik nu op de vrijdagmorgen en dat bevalt
me prima.

Richard Nijboer
Mijn naam is
Richard Nijboer.
Ik ben gehuwd
met Conny en
samen hebben
we zoon Marijn
(26) en dochter
Naomi (27).
Sinds eind januari speel ik op de dinsdagavond recreatief tafeltennis. Sinds mijn 7e jaar ben ik
actief voetballer en heb vele jaren in het
eerste elftal van voormalig IJsselboys
gespeeld. Momenteel ben ik nog altijd
actief in het gezellige veteranenteam
van Wijhe ‘92, waarbij we iedere zondag
de wei in gaan om competitie te spelen
of om onder elkaar een partij te spelen.
Erg leuk en ook daar is de derde helft
niet geheel onbelangrijk.
De reden dat ik ben gaan tafeltennissen
is dat ik een sportieve invulling zocht
voor een doordeweekse avond, omdat
ik tijden terug al met de doordeweekse
voetbaltraining gestopt was. Ben
zodoende op een dinsdagavond eens
langs gewandeld en van het één kwam
het ander
Een maand proef spelen is ideaal moet
ik zeggen. Je kunt zelf ontdekken of
de feeling met de sport er (nog) is en
tegelijkertijd kun je ook de sfeer proeven.

Op de dinsdagavond is het een gemêleerd gezelschap wat het erg leuk maakt.
Daarnaast was ik positief verrast door
de locatie. Zo’n weggestoken gebouwtje
lijkt het maar als ik zie hoe de entourage
is; prima zaal en dito kantine: chapeau!
Wat betreft mijn werk: ik ben mijn carrière na de militaire dienstplicht begonnen
bij Univé in Zwolle waar onder andere
de jullie wel bekende Jan Heideman
en op een blauwe maandag ook Ben
Ruiter collega’s waren. Binnen enkele
jaren kwam ik daar op de ICT-afdeling
terecht als operator en later applicatiebeheerder. Eind jaren ‘90 kwam ik in
een outsourcing (ict werd uitbesteed
door Univé) traject terecht, waarbij ik
het werk gevolgd ben naar toenmalig
RCC in Apeldoorn. Na allerlei overnames
uiteindelijk sinds 2014 bij KPN. Toen
mijn werk per 1-3-2019 ophield heb ik
besloten voor een regeling te gaan en
voor mezelf een soort van sabbatical in
te lasten na 38 jaar gewerkt te hebben.
Binnenkort hoop ik weer aan de slag
te gaan in een baan waarbij vooral het
plezier voorop staat.

Roderick Strien
Ik ben Roderick
Strien en ben
bijna 12 jaar. Ik
woon met mijn
moeder Yun
Sook, mijn vader
Ton en mijn grote
zus Katinka op
de Boerhaar,
Overmaterhoek 9. Ik zit in groep 8 van
De Bongerd. Na de zomervakantie ga
ik naar het Celeanum in Zwolle. Mijn
hobby’s zijn gamen, bordspellen en

woordspellen zoals Lingo, springtouwen
en tekenen. Ik zit ook op badminton bij
de club Baco in Olst. En ik vind het maar
raar hoe veel tafeltennis en badminton
verschillen, bijvoorbeeld voetbeweging
en bij badminton kan je niet schuiven.
Ik vind het leuk dat je zo kan verschillen
van tactiek. Een kanaal dat ik kijk op
internet laat zien hoe leuk tafeltennis is.
Ik was een keer op vakantie in Duitsland
in Stuttgart. Daar woont een tante van
mij die tafeltennis leuk vindt en thuis
een tafel heeft. Ik vond het ook leuk
dus wou ik er graag op. Vandaar ben ik
sinds kort op tafeltennis. Mijn zus heeft
weleens een trofee gewonnen tijdens het
Kerst-toernooi en dat vond ik toen heel
cool. Ik train elke maandag en donderdag en ik geniet er erg veel van! Guus
leert ons heel veel.
Vriendelijke groet, Roderick

Hans Boerdam
Hallo, ik ben
Hans Boerdam
en sinds december vorig jaar lid
van deze gezellige vereniging.
Ik ben 51 jaar
en woon samen
met Christa en
onze twee kinderen (Stijn en Kim) aan de
Krijtenberg in Wijhe. Stijn is 20 jaar en
Kim 18. Zij studeren beide aan Windesheim in Zwolle. Stijn is daar lid van de
roeivereniging en Kim handbalt in het
eerste damesteam van Kwiek Raalte, zij
promoveren volgend seizoen naar de
eredivisie.
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Een heel aantal van jullie zal mij nog
kennen van de 25 jaar die ik al lid was
van 1975 tot en met 2000 als fanatiek
tafeltennisser. Als je goed kijkt kun je
ook nog wel een aantal foto’s van mij
vinden op de “Wall of Fame”.
Ik ben nu lid geworden van de “Dynamic”
tak. In eerste instantie om te revalideren
na een motorongeluk dat ik vorig jaar
had, maar inmiddels is wel duidelijk dat
het ook gewoon erg leuk is om deze
sport te beoefenen. De meeste woensdagavonden ben ik inmiddels dus te
vinden in het clubgebouw.
Groeten, Hans Boerdam

Annie Hegeman en Erik Westerop
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Wij zijn Annie Hegeman en Erik Westerop en wonen aan de Molenstraat 29,
hier in het mooie Wijhe. Wij hebben 2
kinderen, Nadia en Jaron, die inmiddels
al uit huis zijn, en 3 prachtige kleinkinderen met een 4e op komst. Erik werkt bij
Spie hier in Wijhe als lascoördinator en
ik werk op de Horsthoeve, een zorgboerderij, als medewerker Niet Aangeboren
Hersenletsel.

Verder is Erik regelmatig in de sportschool te vinden en ik handbal al jaren
in een recreantenteam bij Wijhe. Wij zijn
enthousiast gemaakt voor dynamictennis door vrienden van ons die ook lid zijn
geworden en het erg leuk vonden.
Wij gaan tot nu toe meestal op zondagmorgen een balletje slaan, maar
misschien zijn we straks ook wel op
andere momenten in het clubgebouw
om te sporten.
Vriendelijke groeten, Annie en Erik

Rasha Nasab
Ik ben Rasha en
woon nu 5 jaar in
Wijhe met mijn
man Mohamad
en drie kinderen:
Taleb (17 jaar /
speelt ook tafeltennis), Cheb (14
jaar) en Lana (7
jaar). Ik dynamic tennis op vrijdagmorgen. Ik hou ook van tennis en dank mijn
vriendin, want zij heeft me geholpen om
bij DTTV Wijhe te komen. Ik werk bij een
zorgbedrijf en houd verder van boeken
lezen.

Carnavalstraining jeugd
Wat moet je doen als je trainingsavond
op rosenmontag valt? Gewoon door laten
gaan natuurlijk, maar dan wel in gepaste
vorm. Prins Vincent en Jeugdprins Chiel
gingen in ons dorp Iesseldonck al voorop
met een mooie optocht. De stemming zat
er tijdens de training al goed in en enkele
deelnemers hadden zich hiervoor al carnavalesk sportief verkleed.
De warming up werd in een polonaise
verpakt en de zij-staps werden hierin volop
verwerkt. Om toch iedereen op passende
wijze te laten spelen kon men kiezen uit
een grote koffer met tal van carnavals
attributen om op te zetten tijdens de

wedstrijden. Deze training kon men punten
verdienen met het goed uitvoeren van
speciale tafeltennisopdrachten in wedstrijdvorm.
Met onder andere ‘zing een liedje tijdens het spelen’, ‘roep na elk gemaakt
punt “alaaf”, ‘steek na elke slag een duim
omhoog naar je tegenstander’, ‘tik na
elke slag de grond aan’ en ‘speel met een
masker naar keuze op’. Na 6 ronden kon de
einduitslag bekend gemaakt worden. Op de
eerste 3 plaatsen met 61 punten eindigden
Roderick, Jari en Brian. Na afloop was er
nog even tijd voor een mooie groepsfoto.
DTTV Alaaf!

Trainingen dynamictennis
De trainingen voor Dynamictennis zoals
deze in het laatste kwartaal verzorgd zijn
door Bert Liefers en Dirk Dijkslag waren
een groot succes. Onze vereniging wil
graag de trainingsmogelijkheid aan kunnen

bieden aan nieuwe leden, hoeveel anderen uiteraard ook mee kunnen doen. Het
bestuur is nog in overleg om te kijken in
hoeverre we dit opnieuw kunnen aanbieden.
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Wall of fame - uitgelicht
In onze kantine vind je in onze wall of fame een collage foto’s die iets bijzonders over de
club vertelt. Een stukje geschiedenis, speciale wedstrijdprestaties of gewoon een gezellige
avond. Iedere Mepper lichten we er een foto uit om de herinnering weer op te halen of voor
een extra stukje duiding.

Op de foto het eerste damesteam in
het jaar 1997 met Nicole Willems, José
Eijkelkamp en Hester Wennink. De foto
is genomen met de nieuwe outfit aangeboden door sponsor Caravan Select uit
Wijhe, Sterdealer Importeur van LMC (Lord
Münsterland Caravan). De beide eigena-
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ren Eddy Johannes en Jan Willem Kappel
staan aan de buitenzijde op de foto. Ook
Herman Post staat bij de dames op de
foto als coach van het team. De dames
speelden destijds 4e divisie en trainden
ook onder Jan Wiemer en later onder Gert
Machielsen.

